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                                                                                                         Polkowice, dnia 16.11.2016r.
  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
w Polkowicach  

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
zainteresowanych nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej,  

wychowawców, terapeutów 
                                                                            na 

 „Autorskie Warsztaty Bajkoterapeutyczne” 

CZ. I i II 

w terminie 3-4 grudnia 2016r.  
(16 godzin dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna II piętro) 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 25.11.2016r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
Cele: 
1. Zapoznanie z metodą bajkoterapii – założenia teoretyczne. 
2. Zapoznanie z budową i zastosowaniem bajek terapeutycznych. 
3. Zapoznanie z możliwością samodzielnego tworzenia bajek terapeutycznych. 
4. Otwarcie na emocje dziecka, zrozumienie ich źródeł podłoża. 
5. Zapoznanie uczestników z dostępnymi tekstami na rynku. 
Program: 
1. Pojęcie strachu i lęku. Lęk jako stan i jako cecha osobowości. 
2. Rola stresu w rozwoju dziecka. Strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie 

trudnych. 
3. Rola baśni w rozwoju psychicznym dziecka. 
4. Dlaczego dzieci potrzebują bajek terapeutycznych? Dlaczego potrzebują ich też rodzice?. 
5. Rola historyjek w budowaniu zasobów osobistych, we wspieraniu i w terapii. 
6. Bajki psychoedukacyjne i ich cechy charakterystyczne. 
7. Układanie bajek terapeutycznych. 

Koszt: 150 zł. 

Uczestnik: pozna metodę bajkoterapii, dowie się jak jest skonstruowana poprawna opowieść terapeutyczna, 
w jakich sytuacjach można ją zastosować i jak samodzielnie napisać opowieść terapeutyczną. Zobaczy na 
nowo świat emocji dzieci z którymi pracuje oraz zapozna się z dostępnymi na rynku wydawniczym tekstami 
terapeutycznymi. 
Trener: Katarzyna Klimowicz 
Kwalifikacje i doświadczenie.  
Psychoterapeuta, szkoleniowiec oraz polonista. Z pasji – także bajkoterapeuta. Teoretyczną wiedzę  
o psychoterapii zdobyła na czteroletnim Studium Psychoterapii w warszawskim Laboratorium 
Psychoedukacji. Tutaj ukończyła również dwuletnie: Studium Terapii Rodzin oraz Terapii dzieci i młodzieży. 
Doświadczeń dostarczyły jej staże w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale 
Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz w Fundacji „Drabina Rozwoju”. Jej wielką fascynacją jest bajkoterapia oraz 
praca z pacynką. W pracy z dziećmi – w miarę możliwości i potrzeb – w dużym stopniu posługuje się tymi, 
niezwykle skutecznymi, metodami pracy. Sądzi, że jest jednym z nielicznych terapeutów biegle się nimi 
posługującym. Jej praca terapeutyczna podlega regularnym superwizjom. 
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