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L.p. Prelegent Tytuł warsztatu Cel warsztatu Odbiorcy 

 Warsztaty z zakresu: pedagogiki ogólnej 

1.  mgr Elżbieta Jurkiewicz 
„Jak budować dobre relacje rodzic-

uczeń-nauczyciel” 

Ćwiczenie umiejętności nawiązywania współpracy z 

rodzicem ucznia, włączanie go w proces edukacji 

szkolnej. Tworzenie modelu pracy wychowawczej w 

oparciu o współdziałanie rodzica, ucznia i 

nauczyciela.  

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych WSKPiSM, dla 

nauczycieli, osoby zainteresowane 

tematem 

2.  
mgr Justyna 

Lewandowska 

„Wczesna diagnostyka i profilaktyka 

logopedyczna (o tym od kiedy i w 

jaki sposób można prowadzić 

ćwiczenia logopedyczne)” 

Przekazanie informacji na temat tego, w jakim 

okresie rozwoju dziecka pojawia się wada wymowy, 

zaburzenie w komunikacji lub występuje 

niezakończony proces rozwoju mowy.  

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych WSKPiSM, rodzice 

dzieci z problemami 

logopedycznymi, osoby 

zainteresowane tematem 

3.  mgr Joanna Mochnacz 
„Jesienne granie – zabawy muzyczne 

dla dzieci” 

Poznanie zabaw muzycznych do wykorzystania 

podczas realizacji tematyki jesiennej w przedszkolu i 

klasach I-III 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych WSKPiSM, 

nauczyciele edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej, osoby 

zainteresowane tematem 

4.  mgr Robert Woźniak 

„Wybrane tańce i zabawy ludowe dla 

dzieci w wieku przedszkolnym i 

młodszo-szkolnym” 

Zapoznanie z wybranymi tańcami oraz zabawami 

tanecznymi z kilku regionów Polski. Prezentacja 

tańców w różnym stopniu trudności dla różnych 

grup wiekowych dzieci. Propozycja rozwiązań 

choreograficznych. 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, nauczyciele przedszkoli, 

nauczyciele nauczania 

początkowego, nauczyciele w-f, 

nauczyciele świetlic, osoby 

zainteresowane tematem 

 Warsztaty z zakresu: pedagogiki specjalnej 

5.  mgr Elżbieta Jaskólska 

„Elementy integracji sensorycznej w 

terapii dziecka z całościowymi 

zaburzeniami ze spektrum autyzmu” 

Zdobycie wiedzy na temat ćwiczeń z zakresu 

integracji sensorycznej 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, pedagogowie specjalni, 

nauczyciele, rodzice, osoby, które 

ukończyły wczesne wspomaganie 

6.  mgr Marzena Kulpa 

„Zmyślne ruchy, które rozwijają 

umysł - czyli o metodzie 

Dennisona...” 

Zapoznanie z prostymi ćwiczeniami 

psychofizycznymi rozluźniającymi ciało i 

integrującymi pracę mózgu, które wykonywane 

systematycznie poprawiają nasze widzenie, 

słyszenie, pamięć, pisanie i koncentrację.  

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, nauczyciele przedszkoli, 

kształcenia zintegrowanego, 

nauczyciele terapeuci i nauczycieli 

szkolnictwa specjalnego, osoby 

zainteresowane tematem  



7.  mgr Grzegorz Gos 

„Pierwsze symptomy autyzmu – 

ścieżka diagnostyczna i organizacja 

pracy” 

Rozpoznawanie pierwszych symptomów autyzmu, 

dostarczenie rodzicom informacji nt. ścieżki 

diagnostycznej, organizacja środowiska pracy i 

terapii.  

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, nauczyciele przedszkoli, 

kształcenia zintegrowanego, 

nauczyciele terapeuci i nauczycieli 

szkolnictwa specjalnego, osoby 

zainteresowane tematem  

8.  mgr Marzena Wajda 

„Idea Carla Orffa –formy aktywności 

twórczej dzieci niepełnosprawnych z 

zaburzeniami emocjonalnymi” 

- zapoznanie uczestników z teoretycznymi oraz 

praktycznymi podstawami idei Carla Orffa, 

- zwiększenie zasobów metodycznych - doświadczeń 

związanych z twórczą aktywnością muzyczną, z 

muzykoterapią, 

- pobudzanie własnych zdolności twórczych. 

- zapoznania się ze sposobami tworzenia muzyki 

elementarnej w toku własnych, praktycznych działań 

związanych ze słowem, ruchem, tańcem, 

instrumentarium Orffa. 

- prezentacja kreatywnych metod improwizacyjnych 

opartych na słowach, wokalnych, instrumentalnych, 

ruchowych, służących poszerzeniu wiedzy i 

doświadczeń związanych z muzyką, uwrażliwianie 

na różne formy aktywności muzycznej, stymulacja 

poczucia radości z przeżywania, doświadczania i 

tworzenia muzyki. 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, nauczyciele i 

wychowawcy szkół specjalnych, 

organizatorzy czasu wolnego, osoby 

prowadzące zajęcia oparte o treści 

muzyczne, osoby zainteresowane 

tematem 

9.  mgr Irena Siarka 

"Bajkoterapia jako forma zajęć 

rewalidacyjnych w nauczaniu 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym" 

Zapoznanie z możliwościami wykorzystania bajek w 

nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym: rola 

bajki w życiu dziecka, rodzaje bajek 

terapeutycznych. 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych pedagogicznych 

WSKPiSM, nauczyciele i 

wychowawcy, organizatorzy czasu 

wolnego, osoby zainteresowane 

tematem 

 Warsztaty z zakresu: sprawności ruchowej/ pierwszej pomocy 

10.  
mgr Daniel 

Lewandowski  
„Samoobrona – pierwsze pięć sekund” 

Zapoznanie uczestników z takimi aspektami jak: 

-unikanie miejsc i zdarzeń o charakterze 

niebezpiecznym, 

-radzenie sobie w sytuacjach stresogennych, 

-podstawowe uderzenia i kopnięcia, 

-zajęcia ruchowe i praktyczne wyzwalające w 

osobach trenujących wolę walki i przetrwania, 

-utrwalenie nabytych umiejętności w warunkach 

kontrolowanego stresu. 

Wszyscy, którzy chcą poznać zasady 

samoobrony w warunkach 

kontrolowanego stresu 

11.  mgr Jerzy Kiełb „Podstawy pierwszej pomocy” 
Uzyskanie umiejętności z zasad udzielania pierwszej 

pomocy z wykorzystaniem fantoma. 

kandydaci na słuchaczy Szkoły 

Policealnej w zawodach związanych 

z pomocą społeczną i ochroną 



zdrowia, osoby zainteresowane 

tematem 

 Warsztaty z zakresu: coachingu 

12.  
dr Anna Nitkiewicz- 

Jankowska 
„Co zrobić aby być szczęśliwym?” 

- Jak zdiagnozować, co tak naprawdę Cię 

uszczęśliwia ? 

- Co robić, aby znaleźć czas na to, co Cię 

uszczęśliwia ? 

- Dlaczego ludzie nie są szczęśliwi ? 

Co to jest szczęście ? 

kandydaci na studentów studiów 

magisterskich, pracownicy działów 

marketingu, osoby zainteresowane 

problematyką komunikacji 

marketingowej, wszystkie chętne 

osoby 

 

13.  mgr Elżbieta Gabis 
„Trening pamięci, sprawności i 

umiejętności poznawczych” 

- rozwijanie zdolności i umiejętności 

zapamiętywania, 

- polepszenie koncentracji uwagi, 

- doskonalenie sprawności i precyzji myślenia 

wszyscy, którym zależy na 

zwiększeniu swoich możliwości 

intelektualnych: uczniów, studentów, 

osób uczących się, 

- wszystkich pragnących rozwijać 

i utrzymywać swoją sprawność 

umysłową 

14.  
mgr Katarzyna 

Grygorowicz 

„Radzenie sobie ze stresem - techniki 

relaksacyjne” 

Celem warsztatu jest nabycie i rozwinięcie 

umiejętności redukowania stresu,  radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. Uświadomienie uczestnikom 

znaczenia własnych emocji,  opanowanie technik 

ułatwiających kontrolowanie stresu oraz metod 

pozwalających na długofalowe radzenie sobie ze 

stresem.  

osoby, które chcą nauczyć się 

kontrolować i panować nad stresem 

w codziennych sytuacjach, oraz 

poznać różne metody radzenia sobie 

z nimi. 

 

 Warsztaty z zakresu: zagrożeń współczesnego świata 

15.  mgr Piotr Osiadły „Wylogowani – agresja w sieci” 

Zapoznanie uczestników z najnowszymi badaniami 

dotyczącymi zachowań niebezpiecznych dzieci i 

młodzieży w sferze nowych technologii. Warsztaty 

opracowywania programu przeciwdziałania tego 

typu zachowaniom wraz z programem pomocy 

ofiarom i sprawcom przemocy elektronicznej. 

Zapoznanie z możliwościami profilaktyki 

przeciwdziałania agresji z sieci. 

kandydaci na studentów studiów 

podyplomowych WSKPiSM, 

nauczyciele, pedagodzy, 

psychologowie, rodzice, osoby 

zainteresowane tematem 

 Warsztaty z zakresu: hobbystyczne 

16.  mgr Paulina Bukowska 
„Decoupage jako technika 

dekoracyjna” 

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej 

i moralnej oraz indywidualnych zdolności 

twórczych. 

2. Umacnianie wiary uczestnika we własne siły i w 

zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów. 

3. Stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni i 

ekspresji plastycznej i werbalnej. 

4. Uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

Wszyscy zainteresowani taką formą 

rozwoju własnych umiejętności 



uczestnika zajęć. 

5. Umożliwienie kontaktu z dziełami sztuki. 

6. Wprowadzanie uczestników do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze poprzez rozwijanie ich 

zainteresowań i zamiłowań. 

7. Rozwijanie aktywności wzrokowej – pamięć 

wzrokowa natychmiastowa i pamięć odroczona. 

8. Rozwijanie skłonności do analitycznej obserwacji. 

9. Praktyczne zastosowanie poznanych technik do 

tworzenia dekoracji w stylu decoupage, shabby. 

 

 Warsztaty z zakresu: turystyki 

17.  

dr hab. Prof. UO 

Monika Kamińska 

Dorota Radomańska  

Krzysztof Lewandowski 

„Andaluzja oczami Moniki Kamińskiej 

– malarki, prof. UO” 

Przybliżenie atrakcji turystycznych oraz kultury i 

sztuki Andaluzji 

kandydaci na studentów Instytutu 

Turystyki, osoby zainteresowane 

podróżami. 

18.  mgr Barbara Maroszek 
„Gry i zabawy integrujące grupę w 

czasie wyjazdu i pobytu turystycznego” 

Poznanie nowych gier, zabaw, tańców i nie tylko 

integrujących uczestników wyjazdów turystycznych 

kandydaci na słuchaczy Szkoły 

Policealnej w zawodzie Technik 

turystyki wiejskiej, kandydaci na 

studentów studiów licencjackich w 

Instytucie Turystyki, pasjonaci 

turystyki, osoby zainteresowane 

tematem 

 Warsztaty z zakresu: florystyki 

19.  mgr inż. Elżbieta Bień „Jesienne kule” 

- Poznanie wybranych technik układania 

kompozycji. - Nauka tworzenia dekoracji.  

- Jesienne dekoracje z wykorzystaniem artykułów  

Wszyscy zainteresowani taką formą 

rozwoju własnych umiejętności 

 Warsztaty z zakresu: komunikacji marketingowej 

20.  mgr Kamila Węcka 

„Zarządzanie kryzysem 

wizerunkowym, czyli co zrobić, gdy 

Twojej firmie przydarzy się 

„wtopa”” 

Kryzysy dopadają wszystkie firmy, nawet najlepiej 

zorganizowane - nie da się tego uniknąć. I nie warto 

też od nich uciekać - trzeba zaakceptować fakt, że się 

pojawią i wiedzieć, jak sobie z nimi poradzić. 

Na warsztatach dowiesz się jak umiejętnie reagować 

na kryzysy wizerunkowe i jak „zatamować” ranę, 

żeby została po niej jak najmniejsza blizna. 

Przyglądniesz się największym kryzysom 

globalnych korporacji, ale również małym 

codziennym działalnościom firm w Internecie. Pod 

koniec zajęć będziesz przygotowany na ratunek 

nawet najmniejszych przewinień. 

kandydaci na studentów studiów 

magisterskich, pracownicy działów 

marketingu, osoby zainteresowane 

problematyką komunikacji 

marketingowej 

21.  mgr Artur Pieczarka „Promocja i współpraca z mediami” 
Praktyczne wskazówki i porady dla przedstawicieli 

instytucji, organizacji i samorządów, jak 

kandydaci na studentów studiów 

magisterskich, studiów licencjackich 



współpracować z mediami oraz promować swoją 

działalność.  

w Instytucie Mediów i Nauk 

Społecznych, pracownicy działów 

marketingu, osoby zainteresowane 

problematyką współpracy z mediami. 

 


