Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim

Fundacja W KAŻDYM WIEKU w Chorzowie

Zapraszamy na Konferencję Metodyczno-Warsztatową

Arteterapia i twórczość
17.05.2018r. w Wodzisławiu Śląskim
pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Wodzisławskiego

dla studentów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów,
wychowawców, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na różne aspekty rozwoju człowieka, potrzebę
ekspresji twórczej oraz rolę sztuki w przestrzeni edukacji i terapii. Zapraszamy do
dyskusji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych, a także sytuacji dziecka zdolnego
w szkole. Arteterapia coraz częściej znajduje swoje miejsce w środowiskach seniorów,
w ośrodkach i świetlicach terapeutycznych, sanatoriach, ośrodkach pomocy społecznej.
Konferencja jest doskonałym miejscem wymiany doświadczeń, dlatego proponujemy
również warsztaty prowadzone przez specjalistów, praktyków z zakresu twórczości
oraz różnych dziedzin arteterapii.

Program:

09.00 - 10.00 – rejestracja uczestników, poranna kawa, możliwość zakupu książek

10.00 - 12.00 – sesja plenarna – wystąpienia zaproszonych gości
prof. dr hab. Wiesław Karolak Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi.
Tylko spokój nas uratuje.
dr Anita Stefańska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Arteterapii.
Teatr terapeutyczny nie stoi w rozkroku czyli o terapii i procesie artystycznym
w obszarze sztuki.
dr Grażyna Szafraniec
Uniwersytet Śląski - Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów.
Problem przez znak w twórczości dziecka.
12.00 - 12.30 – przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek

12.30 - 14.00 – panel dyskusyjny pt. Twórczość jako naturalna potrzeba człowieka
Wojciech Kotylak – Prezentacja filmu „Zabawa, terapia ... teatr".
Agnieszka Pałka – Sensoryczna plastyka - radosna, nieskrępowana twórczość i wielozmysłowa zabawa,
sposobem na stymulowanie rozwoju dziecka oraz wspieranie relacji dziecko - rodzic.
Joanna Letkiewicz-Zamora i Agata Kiwacka oraz uczniowie i absolwenci klasy integracyjnej z elementami
arteterapii – Otwiera uczniom oczy, czyli o działaniu i wpływie arteterapii na współczesnego nastolatka.
Jolanta Łysakowska – Potrzeba tworzenia - odkrywanie potencjału twórczego.
14.00 - 15.00 – przerwa lunchowa, rozmowy w kuluarach, możliwość zakupu książek

15.00 - 18.00 – sesja warsztatowa (do wyboru 2 warsztaty)
Warsztaty – część 1 (15.00-16.25)
1. Wiesław Karolak
Tylko spokój nas uratuje.
2. Anita Stefańska
Teatroterapia – formowanie partytury teatralnej.
3. Grażyna Szafraniec
Pomysły na miarę potrzeb – eklektyczne plany rozwojowe.
4. Agnieszka Pałka
Z drzew papier, z papieru drzewa ... w wiosennym słońcu powstaje od nowa.
16.25 - 16.35 – przerwa kawowa, rozmowy w kuluarach
Warsztaty – część 2 (16.35-18.00)
5. Wojciech Kotylak
Gazetowo – warsztat arteterapeutyczny.
6. Aleksander Sobala
Choreoterapia – emocje płynące z ciała.
7. Joanna Zając
Program aktywności muzyczno-plastycznej według metody Doroty Dziamskiej.
8. Jolanta Łysakowska
Twórczość codzienna – obudź swoją kreatywność.
18.05 - 18.30 – zakończenie Konferencji, losowanie upominków i niespodzianek
Organizatorzy: Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
Fundacja W KAŻDYM WIEKU
Fabryka Kreatywności
Miejsce Konferencji: Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej
44-304 Wodzisław Śląski, ul. 1-go Maja 23 B
Program oraz formularz zgłoszenia na stronie:

www.arteterapiakonferencja.pl

