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Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  
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http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
 

zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej,psychologów,wychowawców 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 

„TWÓRCZE MALOWANIE I RYSOWANIE 

-rysunek terapeutyczny i mandala” 

 
  13 listopada 2017 roku, godz. 15.30 – 19.30 

(5 godzin dydaktycznych) 
   
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.11.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
 (do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele dotyczące wiedzy:  
Zapoznanie uczestników z zasadami tworzenia i wykorzystania rysunków terapeutycznych oraz  
mandali w pracy z dziećmi. 
Cele dotyczące umiejętności: 
Rozwijanie podstawowych umiejętności w zakresie dokonywania analizy i interpretacji rysunków 
dziecięcych. 
 
Część teoretyczna szkolenia: 

 Rysunek terapeutyczny. Cele i zalety stosowania rysunku w procesie terapii. 
 Rysunek terapeutyczny i diagnostyczny. 
 Jak wykorzystać rysunek w pracy z dzieckiem. 
 Mandale jako forma terapii i twórczej ekspresji u dzieci. 

Część praktyczna  szkolenia: 
 Rysunek terapeutyczny - Samodzielne tworzenie rysunków terapeutycznych oraz ich 

omówienie. 
 Mandala przestrzenna - wspólne tworzenie mandali. 
 Osobista mandala mocy. 

 
Korzyści: 

 Poznanie podstawowych zasad terapii przez sztukę i korzyści, jakie daje taka forma terapii. 

 Nabycie wiedzy, dotyczącej  kreatywnych możliwości  pomagania dzieciom uwalniać się od 

bólu, stresu - transformować stres i napięcie w konstruktywny sposób.        

 Nabycie umiejętności wpływania na koncentrację uwagi, wyciszenie oraz polepszenie 

zdolności percepcyjnych i kojarzeniowych u dzieci.            

 

Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie: 

Firma: TOP Szkolenia Magdalena Zaborska-Skorupa 

Prowadzący szkolenie: Danuta Nowak        

Kwalifikacje i doświadczenie. 
pedagog, trener, coach, rękodzielnik. Na stałe współpracuje  z Ośrodkiem Twórczych Działań 

Edukacyjnych gdzie realizuje projekty edukacyjne  o charakterze artystycznym i rozwojowym. Podczas 
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stypendium w szkole ludowej Dansk Folkeskole w Brenderup w Danii doskonaliła umiejętności w 

zakresie rękodzieła oraz różnorodnych technik plastycznych. Absolwentka m.in. Arteterapii oraz kursu: 

„Sztuka jako forma rozwoju, terapii i uzdrawiania”. Od 2005 roku prowadzi zajęcia plastyczne  

i rękodzielnicze dla wszystkich grup wiekowych w warsztatach terapii zajęciowej, w placówkach 

oświaty, na zielonych szkołach, obozach rozwojowych, festiwalach itp.                                                   

 
                                   Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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