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1. Projekt Act Your Job 

Leonardo da Vinci 

Program “Uczenie się przez całe życie” 

Numer Projektu: 2012-1-ES1-LEO04-51966 5 

www.actyourjob.eu 

 

Act Your Job to międzynarodowy projekt partnerski współfinansowany z funduszy Komisji 

Europejskiej w ramach programu Lifelong Learning – Leonardo da Vinci. Okres realizacji projektu to 

sierpień 2012 – lipiec 2014.  

W projekcie udział wzięli studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 

 

Celem projektu było wzmocnienie umiejętności osób do 25 roku życia w zakresie zdobywania 

zatrudnienia i rozwijania kariery zawodowej przy zastosowaniu zajęć teatralnych. Idea projektu 

opierała się na założeniu, że teatr jest skutecznym narzędziem rozwoju osobistego oraz efektywnym 

sposobem komunikacji.  

Główne cele: 

 Połączenie teatralnych technik edukacyjnych z kreatywnymi i tradycyjnymi metodami szkolenia 

 Włączenie zajęć teatralnych do programów kształcenia i szkolenia zawodowego 

 Rozwijanie umiejętności miękkich u młodych ludzi 

 Wymiana informacji i doświadczeń dotyczących motywowania i wspierania rozwoju zawodowego 

młodych ludzi poprzez teatr 

 Wspieranie młodych ludzi w wyborze ścieżki kształcenia i kariery 

 

http://www.actyourjob.eu/


Działania: 

•          Zebranie najlepszych praktyk wykorzystania zajęć teatralnych 

•          Zorganizowanie grup młodych ludzi do napisania i wystawienia sztuk teatralnych 

Zebranie grupy studentów spełniających oczekiwania projektowe: do 25 roku życia, grupa 

heterogeniczna pod względem płci. Praca ze studentami nad koncepcją przedstawienia teatralnego. 

Warsztaty dramowe i teatralne. 

   



•          Zorganizowanie dwóch edycji Act Your Job Day 

24.05.2013 i 24.02.2014 odbyło się w AHE przedstawienie „MARTA – NIE PRZEGAP TEGO” 

Przedstawienie zostało zrealizowane w konwencji Teatru Forum. Publiczność tworzyli inni 

studenci oraz uczniowie gimnazjów i liceów z Łodzi. Widzowie mieli możliwość zmiany zachowania 

głównej bohaterki, która pomimo swoich zdolności  nie wierzy w siebie.  

Podczas przedstawienia, które odbyło się w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 

gimnazjaliści i licealiści z łódzkich szkół wchodzili na scenę i próbowali zmienić sytuację bohaterki 

poprzez wejście w jej rolę. Jako tytułowa Marta rozmawiali ze „swoimi” rodzicami i rówieśnikami 

próbując przekonać ich do swoich racji, powiedzieć o swojej pasji, potrzebach, zainteresowaniach. 

Przedstawienie mówi – nie przegap tego, podejmij działanie i rób to zgodnie z własnymi potrzebami i 

zainteresowaniami. 

Celem przedstawienia było zaangażowanie publiczności w próbę zmiany sytuacji głównej 

bohaterki, a tym samym uświadomienie sobie możliwości i kierunku rozwoju własnych zdolności i 

zainteresowań. Spektakl wpisuje się zatem w szkolny program profilaktyki, uczy krytycznego i 

kreatywnego myślenia i argumentowania, służy aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży. 

  

  



 Udział studentów Koła Naukowego w dwóch spotkaniach międzynarodowych 

1. Londyn, Newham College of Further Education, 10-11.10.2013r. 

a. Udział w warsztatach 

b. Obejrzenie spektaklu przygotowanego przez studentów Newham College of Further 
Education 

c. Zwiedzanie Stratford Campus and Performing Arts Studios 
d. Warsztaty muzyczne zakończone nagraniem piosenki w Performing Arts Studios 

e. Wspólne zwiedzanie Londynu 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  



 

2. Łódź, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 24-25.02.2014r. 

a. Udział w warsztatach dramowych 
b. Obejrzenie spektaklu przygotowanego przez studentów Akademii Humanistyczno-

Ekonomicznej w Łodzi 
c. Warsztaty taneczne prowadzone przez studentów kierunku Taniec AHE 

d. Zwiedzanie Uczelni 

e. Warsztaty grafiki warsztatowej 

 

 

 

 

 

 

•          Opracowanie podręcznika zawierającego najlepsze praktyki 

•          Opracowanie podręcznika zawierającego scenariusze sztuk przedstawionych w 

ramach projektu 

 

 



Partnerzy: 

•          Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo – Hiszpania 

•          Newham College of Further Education – Wielka Brytania 

•          Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi – Polska 

•          Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány – Węgry 

 

Uzyskane efekty 

 Wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy w zakresie zaangażowania, 

motywowania i wsparcia młodych ludzi poniżej 25 roku życia na 

poziomie międzynarodowym 

 W efekcie realizacji projektu studenci biorący w nim udział podjęli pracę 

lub myślą o zmianie pracy, samodoskonaleniu, dalszym kształceniu. 

Wydają się być bardziej świadomi tego, co chcą robić. Są świadomi 

swoich zdolności i zainteresowań.  

 Studenci biorący udział w projekcie zainteresowali się teatrem i dramą 

jako formą edukacji i terapii. Niektórzy z nich planują dalszą edukację w 

tym kierunku.  

 Upowszechnianie informacji na temat projektu, dotyczących 

wykorzystania teatru w motywowaniu grup studentów oraz w wyborze 

zawodu odbywały się w różnych miejscach i skierowane były do 

różnych organizacji i osób - pracowników resocjalizacji, trenerów, 

nauczycieli, pracowników socjalnych. 

 Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez lokalną społeczność. Na 

pierwszym spektaklu publiczność składała się z około 40 osób, a w 

drugim uczestniczyło ponad 100 osób. 

  



2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna 

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH 

W SZKOLE OGÓLNODOSTĘPNEJ 

Program konferencji 

05.06.2014r. 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  

ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 

Sala H 116 

9.00-9.30 Rejestracja uczestników 

9.30-9.40 Uroczysta inauguracja konferencji dr Elżbieta Woźnicka, Prodziekan 
kierunku Peadagogika AHE 

9.40-9.50 Uroczysta inauguracja konferencji mgr Anna Maciejewska 

wicedyrektor WODN w Łodzi 

9.50-10.10 Definicja specjalnych potrzeb edukacyjnych 

w szkole ogólnodostępnej 

Prof. AHE dr Makary K. Stasiak 

10.10-10.30 Specjalne potrzeby edukacyjne w szkole 
ogólnodostępnej 

Przedstawiciel Kuratorium Oświaty w 
Łodzi 

10.30-10.50 Zmiany  w obszarze współpracy instytucji  i 

placówek oświatowych realizujących 
kształcenie dzieci  i  młodzieży ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

dr Ewa M. Szumilas 

10.50-11.10 Nowy rodzaj ucznia o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych - uczeń z 

demencją cyfrową 

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. 

Szmidt 

11.10-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-11.50 Współpraca z rodzicami dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych 

mgr Barbara Papierz 

11.50-12.10 Strategie włączające ucznia w nurt 

kształcenia ogólnodostępnego 

ukierunkowane na jego specjalne potrzeby 
edukacyjne 

 

dr Violetta Florkiewicz 

12.10-12.30 Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w 
szkole 

mgr Anna Tomaszewska 

12.30-12.50 Poczucie własnej wartości uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

dr Andrzej Zbonikowski 

12.50-13.10 Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku 

szkolnym 

mgr Magdalena Charbicka 

13.10-14.00 Przerwa 

14.00-18.00 Niezbędnik Nauczyciela 

Uczeń z zespołem Aspergera w szkole (warsztaty) 

Prowadzenie mgr Magdalena Charbicka 

 

 



mgr Magdalena Charbicka - dyrektor Centrum Terapii Dziecka Fundacji JiM. 17 lat 

doświadczenia w pracy z dziećmi z autyzmem. Autor programu pracy z dziećmi z autyzmem 

Autyzm HELP stosowanego w Fundacji JiM. Oligofrenopedagog z wieloletnim stażem w pracy z 

dziećmi z autyzmem, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta integracji 

sensorycznej, terapeuta treningu słuchowego Johansena. 

mgr Paulina Kwarta – terapeuta współpracujący z Fundacją JiM. Zajmuje się pracą z 

dziećmi z Zespołem Aspergera. 

dr Violetta Florkiewicz – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda,  III stopień specjalizacji 

w zakresie logopedii, konsultant  ds. terapii pedagogicznej w WODN, specjalista w zakresie 

metodyki pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się, autorka programów studiów podyplomowych 

Oligofrenopedagogika i Terapia pedagogiczna z elementami logopedii, autorka licznych 

artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz publikacji Terapia pedagogiczna – scenariusze 

zajęć  

 

mgr Barbara Papierz – nauczyciel konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia 

Nauczycieli w Łodzi 

 

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. Szmidt - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 

Łódzkiego, kierownik Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych UŁ, 

profesor w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. W swoich badaniach podejmuje 

problemy wychowania do twórczości, psychoedukacji oraz animacji społeczno-kulturalnej. Od 

wielu lat prowadzi treningi twórczości i twórczego rozwiązywania problemów zarówno dla 

dzieci i młodzieży, jak również dorosłych.  

mgr Anna Tomaszewska - dyrektor Łódzkiej Szkoły dla Niewidomych i Słabo Widzących  

w Łodzi 

 

dr Andrzej Zbonikowski - psycholog, st. wykładowca w Katedrze Psychologii AHE w Łodzi, 

trener umiejętności psychospołecznych, zajmuje się psychologią rozwoju osobowości, 

psychologią edukacji i doradztwa zawodowego. Absolwent studiów podyplomowych  

w zakresie Pedagogiki twórczości, członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery. Inicjator  

i współautor programów kształcenia na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych dla 

nauczycieli w AHE w Łodzi. Od wielu lat wykładowca na studiach podyplomowych AHE  

w Łodzi oraz UŁ. Współautor pierwszej w Polsce monografii nt. zjawiska defaworyzacji 

społecznej (Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, 2010). 

 

 

 

 

 

 



Kim jest uczeń z Zespołem Aspergera?  

Jak pracować z dzieckiem 

niedowidzącym w szkole?  

Jak objawia się demencja cyfrowa? 

 W jaki sposób wspierać poczucie 

własnej wartości uczniów z SPE? 

 

Na te i inne pytania odpowiedzi uzyskali uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-

Metodycznej UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH W SZKOLE 

OGÓLNODOSTĘPNEJ, która odbyła się 05.06.2014r w Akademii. Współorganizatorem konferencji był 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, a patronatem objęły konferencję Łódzkie 

Kuratorium Oświaty oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.  

Celem konferencji była merytoryczna dyskusja nad miejscem ucznia o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych w szkole ogólnodostępnej. Znalezienie odpowiedzi na pytania: Kim jest uczeń o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych? Jaka jest sytuacja ucznia ze SPE w szkole w świetle przepisów 

prawa oświatowego? Jakie są strategie działań wspierających tę grupę uczniów? Jak pracować z 

uczniem niedosłyszącym, z nadpobudliwością psychoruchową, z Zespołem Aspergera, Autyzmem czy 

z uczniem zdolnym? 

Uczestnicy konferencji uzyskali: 

█ pakiet materiałów metodycznych przydatnych w pracy z dzieckiem z Zespołem 

Aspergera, w tym książkę „Świry, dziwadła i Zespół Aspergera” napisaną przez Luke’a 

Jacksona – trzynastolatka z Zespołem Aspergera, zawierającą wyjaśnienia i strategie 

niedostępne w innych, teoretycznych opracowaniach! 

 

█ Udział w konferencji, w tym w warsztatach metodycznych, 

potwierdzony stosownym zaświadczeniem. 

 

█ dawkę merytorycznych informacji dotyczących ucznia o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole. Zaproszeni 

prelegenci – specjaliści zajmujący się pracą z uczniem z SPE 

zaprezentowali skondensowane i najistotniejsze 

wiadomości dotyczące zagadnienia. 

 

█ Niezwykle ciekawe warsztaty metodyczne Niezbędnik 

Nauczyciela – Asperger w szkole 

Warsztaty poprowadzili specjaliści – nauczyciele i terapeuci 

współpracujący z Fundacją JiM. Udział w szkoleniu pozwolił nabyć podstawowe umiejętności 

rozpoznawania syndromów  i pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera.  

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Q_M4EwnVt-XE0M&tbnid=kZ9xyoMxSjQoUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fraszka.edu.pl/sklep/index.php?p=productsMore&iProduct=65&sName=wiry-dziwadla-i-zespol-as&ei=48WFU5iDEMekPYSqgbgK&bvm=bv.67720277,d.ZGU&psig=AFQjCNE663lL5Phoc-Zy7KSFhTdxsglXcA&ust=14013622667875


█ Materiały gratisowe oraz możliwość zakupienia pomocy dydaktycznych do pracy z dzieckiem 

z SPE firmy moje bambino.  

 

 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli, pedagogów szkolnych, terapeutów i 

opiekunów w domach dziecka oraz studentów. 

 

 


