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Warsztaty

Dzień: 6 kwietnia 2017 r.

Miejsce: Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, ul. Lwowska 1 (II piętro budynku)

Godzina: 16:45 (blok pierwszy), 18:30 (blok drugi)

W celu rejestracji na warsztat proszę wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

Warsztaty – blok nr 1 

Warsztat nr 1 -  Rusz ciało - uspokój umysł. O roli ruchu i bezruchu w rozwoju osobistym, pracy z grupą
i oddziaływaniach resocjalizacyjnych

Czas trwania: od godz. 16:45 do godz. 18:45

Prowadzący: Dr Anna Glińska-Lachowicz

Sala: 301

Opis: Podczas  warsztatu  zostaną  zaprezentowane  walory  ruchu,  tańca  i  świadomości  ciała  w  życiu
codziennym każdego człowieka. Uczestnicy będą mogli w sposób praktyczny doświadczyć różnic
pomiędzy ruchem i bezruchem, tańcem indywidualnym i tańcem w grupie. Całość wzbogacona
będzie o elementy relaksacji i wizualizacji, przy różnorodnej muzyce i w atmosferze akceptacji.
Ruch  to  podstawa  życia,  bez  ruchu  -   przestajemy  istnieć.  Ruch  może  przynieść  ukojenie
w smutku, odprężenie po trudnym dniu, odwagę w chwili przerażenia. Ja zachęcam do ruchu – aby
poczuć się prawdziwie wolnym.
Żadne umiejętności taneczne nie są wymagane – warsztat jest dla wszystkich zainteresowanych.
Uczestnicy  proszeni  są  o  przygotowanie  swobodnego  stroju,  np.  dresu,  obuwia  zamiennego
(najlepiej  baletki  lub  tenisówki),  można  tańczyć  na  boso.  Koniecznie  trzeba  przynieść  wodę
do picia oraz kredki pastele.  

Warsztat nr 2 - Prognozowanie kryminologiczno – społeczne

Czas trwania: od godz. 16:45 do godz. 18:15

Prowadzący: Mgr Anita Kotlenga, Mgr Anna Polaszewska, Mgr Jagoda Chmielewska

Sala: 388

Opis: Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesem diagnostycznym,  któremu podlegają
skazani odbywający karę pozbawienia wolności. Warsztat z założenia składa się z dwóch części:
wprowadzenia teoretycznego  a także części praktycznej polegającej na skonstruowaniu prognozy
kryminologiczno – społecznej na podstawie danych (analizy przypadku). Warsztat ma charakter
ściśle metodyczny, jednak podczas zajęć wykorzystane zostaną narzędzia dotychczas niestosowane
w  praktyce  penitencjarnej  (narzędzie  modus  operandi,  analiza  perseweracyjna  popełnionych
przestępstw, skala asocjalności, trajektoria życia). 

http://www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl/


Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
www.umk.pl

Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
www.pedagogika.umk.pl

IV Międzynarodowa Konferencja 
"Za kurtyną resocjalizacji. 

Od marginalizacji do inkluzji społecznej 
– oblicza (po) nowoczesności”

6-7 kwietnia 2017
www.za-kurtyna-resocjalizacji.umk.pl

Warsztat nr 3 - Klient ekspertem od swojego życia – wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej
na Rozwiązaniach 

Czas trwania: od godz. 16:45 do godz. 18:15

Prowadzący: Mgr Renata Deka, Marta Polichnowska

Sala: 396

Opis: Idea Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach znana jest w Polsce od początku lat 90., jednak
nadal stanowi ona niedocenianą metodę pracy z klientem. Jej niewątpliwą zaletą jest jednak to,
że  w  przeciwieństwie  do  tradycyjnych  podejść  nie  koncentruje  się  na  problemie,  a  właśnie
na kliencie (który de facto jest jej rzeczywistym autorem) oraz jego potrzebach i oczekiwaniach.
Uczestnicy  warsztatu  będą  mieli  okazję  poznać  podstawowe  założenia  teoretyczne  Terapii
Skoncentrowanej  na Rozwiązaniach,  jak również wybrane  umiejętności  przydatne  w kontakcie
z  klientem.  Pojawi  się  zatem  poszukiwanie  zasobów  i  wyjątków,  komplementowanie
oraz tworzenie obrazu preferowanej przyszłości, czyli pytanie o cud i skalowanie. 

Warsztat nr 4 - Metody i formy pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną

Czas trwania od godz. 16:45 do godz. 18:15

Prowadzący: Mgr Agnieszka Karpińska, Lic. Julia Drzewiecka, Lic. Danuta Mackojć

Sala: 397

Opis: Często  zdarza się,   że   osoba  z   niepełnosprawnością   intelektualną  popełni  przestępstwo  
w  wyniku  czego  zostaje  osadzona  w zakładzie  karnym.  Wówczas  wśród  wielu  pracowników
pojawia się pytanie: Jakie metody i formy pracy należy stosować by prowadzone  działania były
skuteczne?  Celem  warsztatu  jest  zapoznanie  uczestników  ze  specyfiką  funkcjonowania  osób
z   niepełnosprawnością   intelektualną,   zwrócenie  uwagi   nade   wszystko  na  problemy  
i  trudności  jakich  doświadczają  w codziennym życiu.  Warsztat  koncentruje  się  na  omówieniu
zasad  jakie  należy  stosować  w  pracy  z  osobą  z  dysfunkcją  intelektualną  oraz  na  prezentacji
wybranych metod pracy.
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Warsztaty – blok nr 2

Warsztat nr 5 - DRAMA- teoretyczne oraz praktyczne wymiary zajęć dramowych

Czas trwania: od godz. 18:30 do godz. 20:00

Prowadzący: Mgr Sandra Franczak

Sala: 388

Opis: Celem warsztatu jest przedstawienie metody pedagogicznej, jaką jest drama. Jest to metoda, która
wykorzystywana jest na różnych etapach procesu edukacji i wychowania. Sprzyja ona rozwojowi
zarówno aktywności intelektualnej, jak również emocjonalnej. Opiera się na naturalnej skłonności
człowieka do zabawy i naśladownictwa. Wykorzystując własną improwizację umożliwia kreację
określonej rzeczywistości. 
W  trakcie  warsztatu  uczestnicy  będą  mogli  zapoznać  się  z  teoretycznymi  oraz  praktycznymi
podstawami  dramy:  jej  strategiami  oraz  technikami.  Zajęcia  umożliwią  wyzwolenie  własnej
kreatywności, a także niezbędnych umiejętności. 

Warsztat nr 6 -  Sposoby komunikacji w nieformalnej strukturze więziennej

Czas trwania: od godz. 18:30 do godz. 20:00

Prowadzący: Lic. Sylwia Kara, Lic. Anna Koniecko

Sala: 396

Opis: Więzienie  jest  uznawane  za  „drugie  życie”.  Co  za  tym  idzie  osadzeni  samodzielnie  zaczęli
budować zasady, które służyły im do komunikacji oraz łatwiejszego funkcjonowania w warunkach
izolacji  więziennej.  Skutkiem  tworzenia  tych  zasad  jest  powstanie  m.in.  języka  środowisk
przestępczych,  czyli  tzw.  „grypsery”,   więziennego  języka  migowego  oraz  wykorzystywanie
tatuażu jako środka komunikacji niewerbalnej.
Celem  warsztatu  będzie  przybliżenie  uczestnikom  specyfiki  podkultury  więziennej,  form
komunikacji w strukturach podkultury, a w szczególności tatuażu więziennego. 

Warsztat nr 7 – Diagnoza w resocjalizacji

Czas trwania: od godz. 18:30 do godz. 20:00

Prowadzący: Lic. Marta Jankowska, Lic. Angelika Kalinowska, Lic. Agata Krzywdzińska

Sala: 397

Opis: Warsztaty mają na celu przybliżenie ogólnych założeń teoretycznych związanych z diagnostyką
resocjalizacyjną. Zajęcia złożone będą z dwóch części:
Część pierwsza- wprowadzenie i powtórzenie podstawowych zagadnień z zakresu w/w tematu,
Część  druga-  zajęcia  praktyczne,  opierające  się  na  stworzeniu  diagnozy  resocjalizacyjnej
do podanych przypadków.
Podsumowaniem  warsztatów  będzie  przedstawienie  przez  poszczególne  grupy  sporządzonych
diagnoz oraz wymiana opinii i spostrzeżeń.
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