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1. Organizacja międzynarodowego szkolenia: 

Opanowanie w obliczu wyzwań. 
Jak radzić sobie z sytuacjami trudnymi w grupie  

– szkolenie z certyfikatem 
 

Prowadzenie: Eyal Nir (Izrael) 
 
Opis warsztatu:  
EyalNir prezentuje wywiedzione ze sztuk walki (Karate, Budo) zasady i sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach trudnych, będących wyzwaniami, wymagającymi opanowania i zachowania poczucia 
kontroli nad sytuacją. Opanowanie i poczucie kontroli bierze się z ciała, a więc im lepiej potrafimy 
zapanować nad swoim oddechem, biciem serca, postawą, czy kontaktem wzrokowym, tym lepiej 
jesteśmy w stanie zapanować nad trudną, angażującą emocjonalnie sytuacją. 
Podobnie rzecz ma się z grupą, z którą pracujemy, czy której przewodzimy. W sytuacjach trudnych 
w grupie, to nasza postawa i sposób zachowania jest punktem wyjścia do pozytywnego zakończenia 
konfliktu. 
Program warsztatów Budo-Way służy jako pomost pomiędzy tajnikamisztuki walki Budo, 
a codziennymi życiowymi i biznesowymi przedsięwzięciami. Wykorzystuje analogie, zestaw 
przykładów, pokazów i ćwiczeń. Program Budo-Way prezentuje prostą „Formułę sukcesu”, opartą 
na dwóch zasadach: 
 
1. Przejmowanie kontroli  
2. Identyfikowanie (i tworzenie) możliwości 
 
Dla kogo?  
Warszaty skierowane są dowszystkich osób pracujących na co dzień z grupami, zbiorowościami, a 
także każdego, kto chce popracować nad swoim spokojem  i opanowaniem w sytuacjach trudnych, 
np. : 
– pedagodzy (nauczyciele, instruktorzy, wykładowcy) 
– psycholodzy (terapeuci, doradcy),  
– kadra zarządzająca (kierownicy, team liderzy, koordynatorzy projektów), 
– trenerzy, coachowie, 
– osoby pracujące w kontakcie z klientem.  
 

PROGRAM WARSZTATU, 18.11.2015r. , ul. Sterlinga 26, sala K320, III piętro. 

15.00–15.10 Rejestracja uczestników  

15.10–15.15 Powitanie gości  

Prodziekan Kierunku Pedagogika AHE w Łodzi dr Elżbieta Woźnicka 



15.15–16.45 Opanowanie w obliczu wyzwań. Jak radzić sobie z sytuacjami 

trudnymi w grupie- Część I, inż. Eyal Nir  

16.45–17.00   Przerwa  

17.00–18.15 Opanowanie w obliczu wyzwań. Jak radzić sobie z sytuacjami 

trudnymi w grupie- Część II, inż. Eyal Nir 

 
 

2. Prowadzenie warsztatów kreatywności podczas XVI FESTIWALU 

NAUKI, TECHNIKI I SZTUKI – ŁÓDŹ 18-25.04.2016 r., Piknik 

Naukowy FNTiS 24-25 kwietnia 2016 

Warsztaty kreatywności uruchamiają twórcze myślenie i działanie. Pozwalają także na twórcze 

transgresje – przekraczanie granic własnego myślenia i działania. Uczestnicy warsztatu zostali 

zaproszeni do wykonania pewnych działań, które pozwoliły im na twórcze spojrzenie na swoje 

schematy w obszarze myślenia i działania. 

3. Organizacja ogólnopolskiej konferencji naukowej: 

Profesjonalizacja kreatywności 

profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pL 

Łódź, 15-16 marca 2016 r.  

Konferencja jest okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu kreatywności i poznania nowych idei pojawiających się 

w tej dziedzinie. 

W programie konferencji wystąpienia czołowych przedstawicieli dziedziny kreatywności z całej Polski, między 

innymi: 

 Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof J. Szmidt (Uniwersytet Łódzki)  Kreatywność stosowana – rzecz o 

twórczej pomysłowości 

 Prof. dr hab. Andrzej Falkowski  (Uniwersytet SWPS) Kreatywność w pozycjonowaniu marki 
na rynku konkurencyjnym: Implikacje dla wieloaspektowego modelu postawy 

 mgr Paulina Kwiatkowska (SumaSum Art + Coaching) Coaching jako metoda kreatywnego 

rozwiązywania problemów 

 dr hab. Irena Pufal-Struzik, prof. UJK (Uniwersytet  Jana Kochanowskiego  w Kielcach) Postawa 

twórcza a gotowość do transgresji w zachowaniach studentów 

 Prof. dr hab. Rafał Moczkodan (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Profesja i kreatywność 

w środowisku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (krótka choć dynamiczna historia kilku spin-

offów) 

 dr Zofia Okraj (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Twórcze dyskusje – od 

poszukiwania aktywizującej metody dydaktycznej w pracy ze studentami – do badań 

eksperymentalnych w paradygmacie konstruktywistycznym 



 dr hab. prof. UwB Janina Uszyńska-Jarmoc (Uniwersytet w Białymstoku) Diagnoza kreatywności 

dziecka elementem kompetencji twórczych nauczyciela  przedszkola 

 prof. zw. Eugeniusz Józefowski (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta) Książka nad-

pisana jako przykład książki artystycznej wygenerowanej z relacji do kreatywności twórcy 

Ponadto w programie pakiet certyfikowanych warsztatów: 

 

1. Design Thinking (w edukacji) 

dr Elżbieta Dul-Ledwosińska, mgr Łukasz Wilczyński 

 

Poznaj metody projektowania usług i produktów w 

oparciu o potrzeby użytkowników. Dowiedz się jak 

kreatywnie rozwiązywać problemy i wyzwolić twórczą 

energię, dobrze się przy tym bawiąc. Jeśli uważasz, że 

możesz zmieniać rzeczywistość wokół siebie - 

wypróbuj metodę myślenia projektowego -  Design 

Thinking. 

http://www.d-think.eu/ 

 

 

2. Storytelling jako metoda wspomagająca kreatywność 

dr Kamila Lasocińska 

 

Storytelling jest ciekawą propozycją dla nauczycieli, trenerów, 

szkoleniowców, arteterapeutów, coachów, którzy potrzebują 

skutecznych narzędzi do wspomagania rozwoju twórczego 

uczniów, podopiecznych, klientów.  Storytelling opiera się na 

opowiadaniu historii. Ważną rolę odgrywa element metafory 

w konstruowanych i odtwarzanych historiach. Warsztaty 

pozwolą uczestnikom na zapoznanie się z metodą i 

ćwiczeniami z zakresu storytelling w oparciu o materiały 

wypracowane w projekcie międzynarodowym „T-Story. 

Storytelling Applied to Training” zrealizowanego wraz z innymi 

partnerami z krajów Europy. 

http://www.tstory.eu/ 

 

  

http://www.d-think.eu/
http://www.tstory.eu/


3. Drama(tyczne) zmiany 

dr Kamila Witerska 

 

Warsztaty dotyczą odkrywania swoich mocnych stron i 

wykorzystania ich w planowaniu kariery oraz 

aktywizacji młodych, biernych ludzi (15-25lat), tzw. 

NEETs, pokazanie im czym jest satysfakcja z pracy i 

dlaczego w ogóle warto pracować, jak przygotować się 

do rozmowy kwalifikacyjnej czy w jaki sposób pisać 

aplikację do pracy. Warsztat prowadzony jest z 

wykorzystaniem wizualizacji, dramy i technik 

teatralnych. 

Scenariusz warsztatu został opracowany w ramach 

projektu międzynarodowego Dramaticchanges 

realizowanego we współpracy z Newham College of 

FurtherEducation oraz Rogers 

SzemélyközpontúOktatásértAlapítvány. 

 

 

 

4. MIGOBI 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

http://migobi.eu/


A może już czas na własny, kreatywny biznes? 

W ramach konferencji odbyła się także wizyta w Art Inkubatorze w Fabryce Sztuki w Łodzi.

 

Art_Inkubator 

Inkubator przemysłów kreatywnych 

Art_Inkubator w Fabryce Sztuki to miejsce, gdzie twórczość spotyka się z przedsiębiorczością. Poprzez 

ten projekt Fabryka Sztuki jako instytucja otoczenia biznesu wspiera osoby kreatywne w działalności 
rynkowej a jako instytucja kultury realizuje działania mające na celu promocję sztuki i profesjonalizację kadr. 
 
Fabryka Sztuki poprzez Art_Inkubator zapewnia pomoc firmom z branży kreatywnej w najtrudniejszym 
momencie działalności, czyli na starcie i przez pierwsze lata funkcjonowania. Inkubowane firmy mogą inicjować 
i rozwijać działalność korzystając z preferencyjnych warunków funkcjonowania. Przedsiębiorcy z branży 
kreatywnej mają do dyspozycji różnego rodzaju przestrzenie, potężną platformę usług elektronicznych oraz 
doradców i szkoleniowców. Jest to pierwszy w Polsce projekt kompleksowo wspierający przedsiębiorczość w 
sektorze kreatywnym. 

 

Swoją propozycję przedstawiła także WIMA. 

 

Widzewska Manufaktura, która mieści się włódzkich zakładach przemysłu bawełnianego. Stare hale 

fabryczne przekształciły się w miejsca sztuki, działalności artystycznej, małej manufaktury. Prowadzona  w nich 

aktywność edukacyjna, artystyczna i biznesowa  jest wynikiem kreatywności młodych ludzi, chcących 

zrealizować swoje pasje. Stare pofabryczne hale są obecnie miejscem kreatywnej działalności łodzian. 

 

 

Informacje dotyczące konferencji, w tym cennik i formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Internetowej: 

http://profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl/ 

 

 

http://profesjonalizacja.kreatywnosci.ahe.lodz.pl/

