
INFORMACJA  O PROPONOWANYCH  WARSZTATACH

Warsztat Joanny Heftowicz: TEATRALNA GRAFIKA TEŻ TIK-A! JAK PRZYGOTOWAĆ PLAKAT, 

ZAPROSZENIE I INNE MATERIAŁY PROMOCYJNE ZA POMOCĄ BEZPŁATNYCH APLIKACJI 

INTERNETOWYCH. 

Podczas warsztatu uczestnicy zostaną zapoznani z prostymi sposobami na stworzenie plakatów, 

zaproszeń, infografik czy ulotek (z pomocą bezpłatnych aplikacji internetowych),  których nie 

powstydziłby się żaden grafik 
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Warsztat Marleny Kowalskiej: ZAKODOWANY BOHATER 

Wśród najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego w szkole pojawia się 

programowanie. I tu nasuwa się pytanie: w jaki sposób kształcić tę kompetencję na języku polskim? 

Okazuje się, że we współczesnym świecie wcale nie jest to takie trudne. Nauka programowania 

bowiem jest zależna od logicznego i analitycznego myślenia, porządkowania informacji, koncentracji. 

Rozwija kreatywność, kształtuje nawyki. Odkrywa talenty, uczy pasji. Jest zabawą, która przynosi wiele 

radości i satysfakcji. 

W trakcie warsztatów uczestnicy zostaną zapoznani ze sposobami wprowadzania na lekcję języka 

polskiego elementów kodowania i programowania, zaprezentowane zostaną narzędzia, które ułatwiają 

realizację treści wskazanych przez podstawę programową, jak zaplanować lekcję, by angażowała 

wszystkich uczniów w klasie oraz jak roboty mogą pomóc w rozwijaniu umiejętności czytania ze 

zrozumieniem i… co zrobić, kiedy nie ma robotów do dyspozycji. Zademonstrowana zostanie 

procedura tworzenia karty pracy pt. „Zakodowany bohater”.  
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Warsztat Joanny Krzemińskiej: WCIEL SIĘ W ROLĘ DETEKTYWA, CZYLI UCZEŃ NA TROPIE 

ZAGADKI 

Warsztat jest przeznaczony dla tych wszystkich, którzy nie boją się odgrywania roli. Tym razem będzie 

to o tyle wdzięczna, co edukacyjna zamiana w ucznia. Podczas zajęć uczestnicy staną na chwilę przed

katedrą, by wspólnie rozwikłać zagadkę i zdobyć ukryty skarb. Kolejne zadania wymagać będą nie 

tylko wiedzy, ale i umiejętności aktorskich. Takiego spotkania jeszcze nie było!
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Warsztat Agnieszki Puty: NAUCZYCIEL - MISTRZ IMPROWIZACJI. NAŚCIE SPOSOBÓW NA 

NIESPODZIEWANE SYTUACJE PODCZAS LEKCJI. 

Lekcja jest teatrem, spektaklem, podczas którego nauczyciel (jako reżyser, ale i jednocześnie aktor) 

niejednokrotnie spotyka się z “niespodziewanymi sytuacjami”. Choć scenariusz dopięty na ostatni 

guzik, scena i rekwizyty przygotowane i -rzecz jasna- przystosowane do potrzeb każdego z aktorów, 

nagle...trach... i wszystko się sypie. Internet nie działa, lektura nieprzeczytana, odtwórca głównej roli, 

który miał przygotować prezentację, nieobecny, ciśnienie za niskie - młodzież przysypia, albo wręcz 

przeciwnie – nie może usiedzieć. A tu jeszcze pojawia się dyrektor “teatru” po tabelkę na wczoraj...  

 

Podczas warsztatów prowadząca podzieli się pomysłami, które przyszły na świat w trudnych szkolnych 

sytuacjach, jako przypływ belferskiego olśnienia i sprawdziły się. Jak wyciszyć lub zaktywizować 

zespół? Jak dzielić na grupy? Jak kreatywnie rozpocząć lekcję, powtarzając wiadomości lub 

wprowadzając nowy materiał? Jak wykorzystać gry, klocki, internet i telefony bez wielogodzinnych 

przygotowań do lekcji?..  
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Warsztat Kamili Gośki-Walasek: PORTRET RODZINY. LEKCJA DRAMOWA Z IMPROWIZACJĄ I 

KARYKATURĄ 

 

Celem warsztatu jest pokazanie jak rozwinąć świadomość ciała. Zaprezentowany zostanie trening 

tworzenia postaci teatralnych z cech osobniczych. Prowadząca skupi się na aktorskiej wyobraźni, 

komunikacji między partnerami na scenie, akcji i reakcji, świadomości przestrzeni scenicznej, a także 

na ćwiczeniu zespołowości. 


