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SZKOŁA OSWAJANIA 
28-29 września 2019


28 września 2019 godz. 9.30-18.15 
29 września 2019 godz. 9.30-17.15


zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/SZKOLA-OSWAJANIA


miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 
00-231 Warszawa


organizatorzy: Teatr 21 oraz Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjnych i Szkoleń 
partner: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego 


uczestnicy: 80 nauczycieli 


Konferencja SZKOŁA OSWAJANIA ma charakter warsztatowo-dyskusyjny, i jest wynikiem 
doświadczeń, obserwacji, refleksji zdobytych przede wszystkim w ramach trzyletniego 
projektu O!SWÓJ realizowanego przez Teatr 21 w warszawskich szkołach.


Szkoła publiczna jest przestrzenią wspólną. Nie mamy dużego wpływu na cały system, 
ale ufamy, że można twórczo zmieniać i oswajać szkołę, korzystając z potencjału, który 
tkwi w nauczycielach i mikrośrodowisku każdej szkoły.


Wspólnie, w różnorodnym gronie chcemy wesprzeć ten potencjał. Porozmawiamy o 
szkole i spróbujemy znaleźć nowe źródła dla lepszego, opartego na empatii 
funkcjonowania szkoły i wszystkich jej współtwórców, do których zaliczamy nauczycieli, 
uczniów, rodziców czy instytucje kultury.
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Pragniemy spotkać ze sobą nauczycieli, artystów, kuratorów, pedagogów teatru oraz 
badaczy, dla których ważna jest edukacja oparta na dialogu, szacunku dla różnorodności, 
otwarta na miasto i jego ofertę, nie uciekająca od wyzwań i problemów.


Celem konferencji jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacyjnym za pomocą 
twórczych narzędzi z obszaru sztuki. Chcemy przenieść pracę nad szkołą w przestrzeń 
pracy nad relacjami panującymi w szkole, w przestrzeń kreatywnej pracy projektowej 
czerpiącej z potencjału uczniów, budującej poczucie wspólności i demokracji, przy 
pełnym poszanowaniu różnorodności.


W programie konferencji SZKOŁA OSWAJANIA m.in.: najnowszy spektakl Teatru 21 
„Trolle” (przygotowywany z myślą o młodych widzach z klas 1-3), warsztat do spektaklu, 
wykłady, otwarte dyskusje, jak również warsztaty teatralne, warsztaty z porozumienia bez 
przemocy, oraz warsztaty z krytycznego i twórczego działania.
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PROGRAM  

GRUPA I: 

Dzień pierwszy: 28 września 2019 r., g. 9.30 – 18.15 

miejsce: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego,  

ul. Przyrynek 9  

9.30 - 10.15 – spektakl Teatru 21 „Trolle” w reż. Justyny Sobczyk  

(liczba widzów: 40 osób)  

Trolle to przedstawienie, które nazywamy brakującą lekcją. Odbywa się w szkole, w

klasie, a widzami są uczniowie jednej konkretnej klasy.  10 trollom udaje się przedostać

przez mury szkoły. To nie jest łatwe bo Trolle nie mogą chodzić do szkoły z innymi

dziećmi, stale się ukrywają, naprawdę rzadko można je spotkać bo zazwyczaj ludzie

reagują na nie strachem albo złośliwościami.

Trolle postanawiają więc wejść ukradkiem do szkoły, przynajmniej na jedną lekcję, żeby

spotkać się z dziećmi. To spotkanie jest tak ważne, że zaryzykują wszystko żeby do niego

doszło. Co za informację chcą przekazać? Jaki ślad po sobie zostawią?

Spektakl ma charakter „site specific”, co oznacza, że dramaturgię spotkania z dziećmi

opiera również na działaniu z przestrzenią, jaką jest klasa szkolna.


10.30 - 11.15 – warsztat do spektaklu „Trolle” prowadzenie: Justyna Sobczyk  

(ilość uczestników: 40 osób) 

Warsztat ma charakter teatralno- pedagogiczny i stanowi dopełnienie przedstawienia. 
Spróbujemy skonfrontować wyobrażenia o Trollach z  tym jakie okazały się 
rzeczywistości?
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Co wprowadziły Trolle do szkoły/klasy? Co się zmieniło w przestrzeni w trakcie 
spotkania? Co zmieniło się w uczestnikach tego wydarzenia? Jakie emocje towarzyszyły 
spotkaniu?

W gronie nauczycieli zastanowimy się wspólnie nad tym, czego boimy się wpuścić  do 
szkoły, jakich treści, tematów, zachowań, atmosfery, osób…spróbujemy porozmawiać o 
tym czego się boimy, licząc na to, że wspólna rozmowa przełoży się na zmniejszenie 
strachu przed Innym, obcym, nieznanym.


miejsce: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego,  

ul. Przyrynek 9  

 
11.30 - 12.15 – warsztat dla wszystkich uczestników konferencji  

„Architektura relacji” prowadzenie Justyna Sobczyk i Justyna Wielgus. 


Inspiracją dla warsztatów jest praktyka choreografa Allito Allesiego, której główną ideą 
jest łączenie w pracy osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Będziemy odkrywać 
swoje ograniczenia i badać własne możliwości oraz potencjał w spotkaniu z innym. 
Wierzymy, że praktykowanie wspólnej obecności, daje szansę na świadome 
projektowanie twórczych, otwartych na różnorodność sytuacji społecznych, które nie 
będą bazować na wykluczeniu.


miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  

ul. Stara 4 


12.30 - 12.45 – oficjalne otwarcie konferencji przez Justynę Sobczyk i Dyrektora 

WCIES Arkadiusza Walczaka – przywitanie uczestników oraz przedstawienie idei 
OSWÓJ.


12.45 - 14.30 – ekspercki panel dyskusyjny „Krajobraz szkoły”, prowadzenie:  Katarzyna 
Kalinowska 

14.30 - 15.15 – lunch
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15.15 - 18.30 – warsztaty w 4 grupach (do wyboru): 1 grupa (20 osób)  

1 grupa (20 osób) Ciało pedagogiczne 


 prowadzenie: Justyna Wielgus 


Ciało pedagogiczne - to metaforyczne wyrażenie określające zbiór nauczycieli.  
A co gdybyśmy przez chwilę potraktowali je dosłownie i spróbowali się przyjrzeć

jakim procesom jest poddawane? Jakiego rodzaju transformacjom, strategiom, 
deformacjom, maskaradom ulega w trakcie wymazywania z siebie fizyczności, płci, 
tożsamości na rzecz stawiania się ciałem pedagogicznym, postawą, instytucją. W 
jakim kształcie, kostiumie czy kondycji codziennie staje naprzeciw innych ciał. Czym 
różni się   ciało publiczne nauczyciela od jego ciała prywatnego? Czy nauczyciele 
mają prawo do swojego ciała?


2 grupa ( 20 osób)  Język - pole władzy


prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna


Podczas warsztatów przyjrzymy się szkole jako przestrzeni językowej. We 
wspólnych działaniach zderzymy ze sobą różne sposoby komunikacji, zwroty, 
zawołania, klisze językowe, które są tak powszechne, że wydają się przezroczyste. 
Zastanowimy się co język, którym mówimy, mówi o szkole jaką tworzymy.


3 grupa ( 20 osób) „Porozumienie bez przemocy” w pracy nauczyciela 

prowadzenie: Magdalena Sendor


Uwielbiamy patrzeć na kolorową łąkę, wielobarwne, wielokształtne kwiaty. Taka 	
różnorodność nas cieszy. Jednak w życiu codziennym czasami trudno nam z 	
różnorodnością. Łatwiej nam podążać za kimś, kto lubi podobne rzeczy, odczuwa 
podobnie jak my, wygląda podobnie jak my. Czujemy się wtedy pewniej i 	
bezpieczniej. Niemniej jednak życie stawia nas nieustannie wobec innych.
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„Porozumienie bez przemocy” daje nam narzędzia do refleksji i działania w duchu 	
empatycznej komunikacji. Marshall B. Rosenberg, twórca podejścia, podkreślając 	
znaczenia uniwersalnych ludzkich potrzeb, stworzył model wspierający nas w 	
zrozumieniu siebie i innych, nawet gdy bardzo się różnimy. W czasie 3-godzinnego 	
warsztatu chcę się z Państwem podzielić moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 	
„Porozumienia bez przemocy” w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z samym sobą.


4 grupa ( 20 osób) Razem i osobno - punkty przecięcia  

prowadzenie: Maja Parczewska


Rozwój, by mógł zachodzić, wymaga od najbliższego otoczenia dziecka 
szczególnej postawy akceptacji i empatii, umiejętności komunikowania 
zrozumienia jego potrzeb.

Jakim trzeba więc samemu być, jak być w grupie, jakie tworzyć relacje z 
uczestnikami, jakie tematy, tworzywa, miejsca i czas trzeba uwzględnić, aby będąc 
prowadzącym sprzyjać temu procesowi rozwoju? Prowadząc warsztaty, 
szczególną wagę przywiązuję do zasady „tu i teraz”.

Stąd potrzeba skupiania się w grupie na tym, co dzieje się aktualnie w tym miejscu 
i tym czasie, w odniesieniu do każdego uczestnika osobno i grupy jako całości.


Osoba prowadząca powinna umieć zintegrować dwa rodzaje świadomości, dwa 	
rodzaje obecności pozornie sprzecznych, takich jak:


• bycie zarówno aktywnym i biernym;

• analitycznym i syntetycznym;


• kontrolującym i poddającym się procesom w grupie;


• pewnym i odczuwającym niepewność;


• poważnym i umiejącym uczestniczyć w zabawie;


• obiektywnym i subiektywnym;


• racjonalnym i intuicyjnym.
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Ta umiejętność łączenia przeciwieństw, swego rodzaju dążenie do pełni, 
holistyczne myślenie o sobie i świecie, jest także ważną kategorią opisu istoty 
samego warsztatu twórczego, istoty każdego doświadczenia edukacyjnego, istoty 
rozwoju.

Zaproponuję takie działania, by każdy, filtrując je przez własne możliwości i 
zainteresowania, miał szansę wynieść ze spotkania kilka metod, które łatwo, jeśli 
będzie miał ochotę, dostosuje do osobistych potrzeb pedagogicznych.
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GRUPA I  

dzień drugi: 29 września 2019,  godz.11.30 – 17.15


miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 

ul. Stara 4  

11.30 - otwarcie drugiego dnia konferencji przez Agnieszkę Szymańską – 
koordynatorkę projektu OSWÓJ 
11.30 - 13.30 – panel dyskusyjny artyści + szkoła, 

13.30 - 14.15 –  przerwa na lunch 

14.15 - 17.15–  warsztaty w 4 grupach (do wyboru):  

1 grupa (20 osób) Ciało pedagogiczne 


 prowadzenie: Justyna Wielgus 


Ciało pedagogiczne - to metaforyczne wyrażenie określające zbiór nauczycieli.  
A co gdybyśmy przez chwilę potraktowali je dosłownie i spróbowali się przyjrzeć

jakim procesom jest poddawane? Jakiego rodzaju transformacjom, strategiom, 
deformacjom, maskaradom ulega w trakcie wymazywania z siebie fizyczności, płci, 
tożsamości na rzecz stawiania się ciałem pedagogicznym, postawą, instytucją. W 
jakim kształcie, kostiumie czy kondycji codziennie staje naprzeciw innych ciał. Czym 
różni się   ciało publiczne nauczyciela od jego ciała prywatnego? Czy nauczyciele 
mają prawo do swojego ciała?


2 grupa ( 20 osób)  Język - pole władzy


prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna


Podczas warsztatów przyjrzymy się szkole jako przestrzeni językowej. We 
wspólnych działaniach zderzymy ze sobą różne sposoby komunikacji, zwroty, 
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zawołania, klisze językowe, które są tak powszechne, że wydają się przezroczyste. 
Zastanowimy się co język, którym mówimy, mówi o szkole jaką tworzymy.


3 grupa ( 20 osób) „Porozumienie bez przemocy” w pracy nauczyciela 

prowadzenie: Magdalena Sendor


Uwielbiamy patrzeć na kolorową łąkę, wielobarwne, wielokształtne kwiaty. Taka 	
różnorodność nas cieszy. Jednak w życiu codziennym czasami trudno nam z 	
różnorodnością. Łatwiej nam podążać za kimś, kto lubi podobne rzeczy, odczuwa 
podobnie jak my, wygląda podobnie jak my. Czujemy się wtedy pewniej i 	
bezpieczniej. Niemniej jednak życie stawia nas nieustannie wobec innych.


„Porozumienie bez przemocy” daje nam narzędzia do refleksji i działania w duchu 	
empatycznej komunikacji. Marshall B. Rosenberg, twórca podejścia, podkreślając 	
znaczenia uniwersalnych ludzkich potrzeb, stworzył model wspierający nas w 	
zrozumieniu siebie i innych, nawet gdy bardzo się różnimy. W czasie 3-godzinnego 	
warsztatu chcę się z Państwem podzielić moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 	
„Porozumienia bez przemocy” w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z samym sobą.


4 grupa ( 20 osób) Razem i osobno - punkty przecięcia  

prowadzenie: Maja Parczewska


Rozwój, by mógł zachodzić, wymaga od najbliższego otoczenia dziecka 
szczególnej postawy akceptacji i empatii, umiejętności komunikowania 
zrozumienia jego potrzeb.

Jakim trzeba więc samemu być, jak być w grupie, jakie tworzyć relacje z 
uczestnikami, jakie tematy, tworzywa, miejsca i czas trzeba uwzględnić, aby będąc 
prowadzącym sprzyjać temu procesowi rozwoju? Prowadząc warsztaty, 
szczególną wagę przywiązuję do zasady „tu i teraz”.
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Stąd potrzeba skupiania się w grupie na tym, co dzieje się aktualnie w tym miejscu 
i tym czasie, w odniesieniu do każdego uczestnika osobno i grupy jako całości.


Osoba prowadząca powinna umieć zintegrować dwa rodzaje świadomości, dwa 	
rodzaje obecności pozornie sprzecznych, takich jak:

• bycie zarówno aktywnym i biernym;


• analitycznym i syntetycznym;


• kontrolującym i poddającym się procesom w grupie;


• pewnym i odczuwającym niepewność;


• poważnym i umiejącym uczestniczyć w zabawie;


• obiektywnym i subiektywnym;

• racjonalnym i intuicyjnym.


Ta umiejętność łączenia przeciwieństw, swego rodzaju dążenie do pełni, 
holistyczne myślenie o sobie i świecie, jest także ważną kategorią opisu istoty 
samego warsztatu twórczego, istoty każdego doświadczenia edukacyjnego, istoty 
rozwoju.

Zaproponuję takie działania, by każdy, filtrując je przez własne możliwości i 
zainteresowania, miał szansę wynieść ze spotkania kilka metod, które łatwo, jeśli 
będzie miał ochotę, dostosuje do osobistych potrzeb pedagogicznych.
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PROGRAM  

GRUPA II 

Dzień pierwszy: 28 września 2019,  godz. 11.30 – 18.15


miejsce: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego,  

ul. Przyrynek 9


11.30 - 12.15 – warsztat dla wszystkich uczestników konferencji „Architektura 

relacji”


prowadzenie Justyna Sobczyk i Justyna Wielgus (ilość uczestników 80 osób) 

Inspiracją dla warsztatów jest praktyka choreografa Allito Allesiego, której główną ideą 
jest łączenie w pracy osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Będziemy odkrywać 
swoje ograniczenia i badać własne możliwości oraz potencjał w spotkaniu z innym. 
Wierzymy, że praktykowanie wspólnej obecności, daje szansę na świadome 
projektowanie twórczych, otwartych na różnorodność sytuacji społecznych, które nie 
będą bazować na wykluczeniu.


miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,  

ul. Stara 4  

12.30 - 12.45 – oficjalne otwarcie konferencji przez Justynę Sobczyk i Dyrektora 

WCIES Arkadiusza Walczaka – przywitanie uczestników oraz przedstawienie idei 

OSWÓJ.

12.45 - 14.30 – ekspercki panel dyskusyjny „Krajobraz szkoły”, prowadzenie:  Katarzyna 

Kalinowska 

14.30 - 15.15 – lunch


15.15 - 18.30 – warsztaty w 4 grupach (do wyboru): 1 grupa (20 osób)  
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1 grupa (20 osób) Ciało pedagogiczne 


 prowadzenie: Justyna Wielgus 


Ciało pedagogiczne - to metaforyczne wyrażenie określające zbiór nauczycieli.  
A co gdybyśmy przez chwilę potraktowali je dosłownie i spróbowali się przyjrzeć

jakim procesom jest poddawane? Jakiego rodzaju transformacjom, strategiom, 
deformacjom, maskaradom ulega w trakcie wymazywania z siebie fizyczności, płci, 
tożsamości na rzecz stawiania się ciałem pedagogicznym, postawą, instytucją. W 
jakim kształcie, kostiumie czy kondycji codziennie staje naprzeciw innych ciał. Czym 
różni się   ciało publiczne nauczyciela od jego ciała prywatnego? Czy nauczyciele 
mają prawo do swojego ciała?


2 grupa ( 20 osób)  Język - pole władzy


prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna


Podczas warsztatów przyjrzymy się szkole jako przestrzeni językowej. We 
wspólnych działaniach zderzymy ze sobą różne sposoby komunikacji, zwroty, 
zawołania, klisze językowe, które są tak powszechne, że wydają się przezroczyste. 
Zastanowimy się co język, którym mówimy, mówi o szkole jaką tworzymy.


3 grupa ( 20 osób) „Porozumienie bez przemocy” w pracy nauczyciela 

prowadzenie: Magdalena Sendor


Uwielbiamy patrzeć na kolorową łąkę, wielobarwne, wielokształtne kwiaty. Taka 	
różnorodność nas cieszy. Jednak w życiu codziennym czasami trudno nam z 	
różnorodnością. Łatwiej nam podążać za kimś, kto lubi podobne rzeczy, odczuwa 
podobnie jak my, wygląda podobnie jak my. Czujemy się wtedy pewniej i 	
bezpieczniej. Niemniej jednak życie stawia nas nieustannie wobec innych.
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„Porozumienie bez przemocy” daje nam narzędzia do refleksji i działania w duchu 	
empatycznej komunikacji. Marshall B. Rosenberg, twórca podejścia, podkreślając 	
znaczenia uniwersalnych ludzkich potrzeb, stworzył model wspierający nas w 	
zrozumieniu siebie i innych, nawet gdy bardzo się różnimy. W czasie 3-godzinnego 	
warsztatu chcę się z Państwem podzielić moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 	
„Porozumienia bez przemocy” w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z samym sobą.


4 grupa ( 20 osób) Razem i osobno - punkty przecięcia  

prowadzenie: Maja Parczewska


Rozwój, by mógł zachodzić, wymaga od najbliższego otoczenia dziecka 
szczególnej postawy akceptacji i empatii, umiejętności komunikowania 
zrozumienia jego potrzeb.

Jakim trzeba więc samemu być, jak być w grupie, jakie tworzyć relacje z 
uczestnikami, jakie tematy, tworzywa, miejsca i czas trzeba uwzględnić, aby będąc 
prowadzącym sprzyjać temu procesowi rozwoju? Prowadząc warsztaty, 
szczególną wagę przywiązuję do zasady „tu i teraz”.

Stąd potrzeba skupiania się w grupie na tym, co dzieje się aktualnie w tym miejscu 
i tym czasie, w odniesieniu do każdego uczestnika osobno i grupy jako całości.


Osoba prowadząca powinna umieć zintegrować dwa rodzaje świadomości, dwa 	
rodzaje obecności pozornie sprzecznych, takich jak:


• bycie zarówno aktywnym i biernym;

• analitycznym i syntetycznym;


• kontrolującym i poddającym się procesom w grupie;


• pewnym i odczuwającym niepewność;


• poważnym i umiejącym uczestniczyć w zabawie;


• obiektywnym i subiektywnym;


• racjonalnym i intuicyjnym.
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Ta umiejętność łączenia przeciwieństw, swego rodzaju dążenie do pełni, 
holistyczne myślenie o sobie i świecie, jest także ważną kategorią opisu istoty 
samego warsztatu twórczego, istoty każdego doświadczenia edukacyjnego, istoty 
rozwoju.

Zaproponuję takie działania, by każdy, filtrując je przez własne możliwości i 
zainteresowania, miał szansę wynieść ze spotkania kilka metod, które łatwo, jeśli 
będzie miał ochotę, dostosuje do osobistych potrzeb pedagogicznych.
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GRUPA II 

Dzień drugi: 29 września, 9.30 - 17.15 

miejsce: Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława 

Noakowskiego, ul. Przyrynek 9 


9.30 - 10.15 – spektakl Teatru 21 „Trolle” w reż. Justyny Sobczyk


(ilość widzów: 40 osób)


Trolle to przedstawienie, które nazywamy brakującą lekcją. Odbywa się w szkole, w 
klasie, a widzami są uczniowie jednej konkretnej klasy. 10 trollom udaje się 
przedostać przez mury szkoły. To nie jest łatwe bo Trolle nie mogą chodzić do 
szkoły z innymi dziećmi, stale się ukrywają, naprawdę rzadko można je spotkać, bo 
zazwyczaj ludzie reagują na nie strachem albo złośliwościami. Trolle postanawiają 
więc wejść ukradkiem do szkoły, przynajmniej na jedną lekcję, żeby spotkać się z 
dziećmi. To spotkanie jest tak ważne, że zaryzykują wszystko żeby do niego 
doszło. Co za informację chcą przekazać? Jaki ślad po sobie zostawią? Spektakl 
ma charakter „site specific”, co oznacza, że dramaturgię spotkania z dziećmi 
opiera również na działaniu z przestrzenią, jaką jest klasa szkolna. 


10.30 - 11.15 – warsztat do spektaklu „Trolle”

 prowadzenie: Justyna Wielgus (ilość uczestników: 30) 


Warsztat ma charakter teatralno-pedagogiczny i stanowi dopełnienie 
przedstawienia. Spróbujemy skonfrontować wyobrażenia o Trollach z tym jakie 
okazały się rzeczywistości? Co wprowadziły Trolle do szkoły/klasy? Co się zmieniło 
w przestrzeni w trakcie spotkania? Co zmieniło się w uczestnikach tego 
wydarzenia? Jakie emocje towarzyszyły spotkaniu? W gronie nauczycieli 
zastanowimy się wspólnie nad tym, czego boimy się wpuścić do szkoły, jakich 
treści, tematów, zachowań, atmosfery, osób…spróbujemy porozmawiać o tym 
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czego się boimy, licząc na to, że wspólna rozmowa przełoży się na zmniejszenie 
strachu przed Innym, obcym, nieznanym.


miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, 

ul. Stara 4 


11.30 - otwarcie drugiego dnia konferencji przez Agnieszkę Szymańską – 
koordynatorkę projektu O!SWÓJ 
11.30 - 13.30 – panel dyskusyjny artyści + szkoła, 

13.30 - 14.15 –  przerwa na lunch 

 14.15 - 17.15–  warsztaty w 4 grupach (do wyboru):  

1 grupa (20 osób) Ciało pedagogiczne 


 prowadzenie: Justyna Wielgus 


Ciało pedagogiczne - to metaforyczne wyrażenie określające zbiór nauczycieli.  
A co gdybyśmy przez chwilę potraktowali je dosłownie i spróbowali się przyjrzeć

jakim procesom jest poddawane? Jakiego rodzaju transformacjom, strategiom, 
deformacjom, maskaradom ulega w trakcie wymazywania z siebie fizyczności, płci, 
tożsamości na rzecz stawiania się ciałem pedagogicznym, postawą, instytucją. W 
jakim kształcie, kostiumie czy kondycji codziennie staje naprzeciw innych ciał. Czym 
różni się   ciało publiczne nauczyciela od jego ciała prywatnego? Czy nauczyciele 
mają prawo do swojego ciała?


2 grupa ( 20 osób)  Język - pole władzy


prowadzenie: Justyna Lipko-Konieczna


Podczas warsztatów przyjrzymy się szkole jako przestrzeni językowej. We 
wspólnych działaniach zderzymy ze sobą różne sposoby komunikacji, zwroty, 
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zawołania, klisze językowe, które są tak powszechne, że wydają się przezroczyste. 
Zastanowimy się co język, którym mówimy, mówi o szkole jaką tworzymy.


3 grupa ( 20 osób) „Porozumienie bez przemocy” w pracy nauczyciela 

prowadzenie: Magdalena Sendor


Uwielbiamy patrzeć na kolorową łąkę, wielobarwne, wielokształtne kwiaty. Taka 	
różnorodność nas cieszy. Jednak w życiu codziennym czasami trudno nam z 	
różnorodnością. Łatwiej nam podążać za kimś, kto lubi podobne rzeczy, odczuwa 
podobnie jak my, wygląda podobnie jak my. Czujemy się wtedy pewniej i 	
bezpieczniej. Niemniej jednak życie stawia nas nieustannie wobec innych.


„Porozumienie bez przemocy” daje nam narzędzia do refleksji i działania w duchu 	
empatycznej komunikacji. Marshall B. Rosenberg, twórca podejścia, podkreślając 	
znaczenia uniwersalnych ludzkich potrzeb, stworzył model wspierający nas w 	
zrozumieniu siebie i innych, nawet gdy bardzo się różnimy. W czasie 3-godzinnego 	
warsztatu chcę się z Państwem podzielić moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu 	
„Porozumienia bez przemocy” w pracy z dziećmi i młodzieżą, jak i z samym sobą.


4 grupa ( 20 osób) Razem i osobno - punkty przecięcia  

prowadzenie: Maja Parczewska


Rozwój, by mógł zachodzić, wymaga od najbliższego otoczenia dziecka 
szczególnej postawy akceptacji i empatii, umiejętności komunikowania 
zrozumienia jego potrzeb.

Jakim trzeba więc samemu być, jak być w grupie, jakie tworzyć relacje z 
uczestnikami, jakie tematy, tworzywa, miejsca i czas trzeba uwzględnić, aby będąc 
prowadzącym sprzyjać temu procesowi rozwoju? Prowadząc warsztaty, 
szczególną wagę przywiązuję do zasady „tu i teraz”.
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Stąd potrzeba skupiania się w grupie na tym, co dzieje się aktualnie w tym miejscu 
i tym czasie, w odniesieniu do każdego uczestnika osobno i grupy jako całości.


Osoba prowadząca powinna umieć zintegrować dwa rodzaje świadomości, dwa 	
rodzaje obecności pozornie sprzecznych, takich jak:

• bycie zarówno aktywnym i biernym;


• analitycznym i syntetycznym;


• kontrolującym i poddającym się procesom w grupie;


• pewnym i odczuwającym niepewność;


• poważnym i umiejącym uczestniczyć w zabawie;


• obiektywnym i subiektywnym;

• racjonalnym i intuicyjnym.


Ta umiejętność łączenia przeciwieństw, swego rodzaju dążenie do pełni, 
holistyczne myślenie o sobie i świecie, jest także ważną kategorią opisu istoty 
samego warsztatu twórczego, istoty każdego doświadczenia edukacyjnego, istoty 
rozwoju.

Zaproponuję takie działania, by każdy, filtrując je przez własne możliwości i 
zainteresowania, miał szansę wynieść ze spotkania kilka metod, które łatwo, jeśli 
będzie miał ochotę, dostosuje do osobistych potrzeb pedagogicznych.
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