
 

Załącznik nr 2 
do zarządzenia Rektora UMK Nr 187 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

 

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI 

za rok akademicki .. 
 

2016/17.. 
( stan na dzień 31.10.2017) 

 

1. Pełna nazwa organizacji: Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów ..  

2. Siedziba organizacji (adres): Wydział Nauk Pedagogicznych ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń .....  

3. Opiekun organizacji: dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk .....................................................................  

4. Skład zarządu organizacji: Przewodnicząca: Ewelina Romianowska ..........................................  

5. Telefon, e-mail:  annakz@umk.pl .................................................................................................  

6. Uwagi: Przewodnicząca w roku akademickim 2016/17 Nikola Wachowicz ...............................  

 

Główne przedsięwzięcia w roku akademickim ..2016/17.. 

1.  XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. Kreatywnie przez życie - 

innowacyjne formy rozwoju"  25.05.2017 r.  (główny organizator Sekcja Andragogiczna SKNP) 

Wygłoszenie referatów, przeprowadzenie warsztatów, przygotowanie posterów, czynności 

organizacyjne 

 

Udział w konferencji wzięło 120 osób - studentów UMK oraz z innych, ogólnopolskich 

ośrodków akdemickich, przedstawicieli instyucji edukacyjnych, szkół oraz organizacji 

pozarządowych.  

Czynny udział członków Sekcji Andragogicznej w konferencji: 

Wystąpienia: 

Wiktoria Kabat - Kreatywne nauczanie drogą do sukcesu wychowawczego,  

Ewelina Romianowska - „Aktorka to JA” - wizerunek aktorstwa w oczach osób 

niepełnosprawnych intelektualnie – raport z badań,  

Ewelina Mechuła - Innowacyjne formy aktywizacji osób z niepełnosprawnością,  

Małgorzata Piekarska - Rodzaje metod terapeutycznych i usprawniających funkcjonowanie osób 

z autyzmem,  

Martyna Lewandowska - Znaczenie książki w całożyciowym rozwoju człowieka.  

Warsztaty: 

- Katarzyna Kałużna, Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska "Warsztaty teatralne jako 

metoda wspierania rozwoju" 

Ewelina Moziakowska, Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz "Bajkoterapia jako forma 

wspierania rozwoju dzieci",  

Wiktoria Kabat, Ewelina Mechuła "Trening pamięci za pomocą kreatywnych metod pracy". 

Postery: 

Nikola Wachowicz - Pałac pamięci jako forma organizacji wiedzy,  

Ewelina Romianowska, Joanna Romianowska - 3T – Terapia, Teatr, Twórczość,  

Małgorzata Krupa, Weronika Pakosz - Bajkoterapia jako metoda pobudzająca wyobraźnię i 

kreatywność dziecka,  

Martyna Lewandowska - Spotkania z książką w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Gąbinie, 

Ewelina Mechuła - Warsztaty terapii zajęciowej jako szansa na rozwój. 

 

Program XI PKS oraz opisy wystąpień i warsztatów na stronie: www.pks.umk.pl   ........................  

 



 

2. Współpraca z Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Toruniu, ul. Gagarina 152.   

Organizownaie warsztatów dla seniorów. 

 

3. Czynny udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych 

 

- XI Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS)  pt. Kreatywnie przez życie - 

innowacyjne formy rozwoju"  25.05.2017 r.  

(wykaz wystąpień, posterów i warsztatów w punkcie nr 1) 

 

- Ogólnopolska studencka konferencja naukowa "Młodzież na drodze ku dorosłej 

samodzielności - szanse i dylematy", Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Akademia 

Marynarki Wojennej w Gdyni 6.04.2017 r.  

- Ewewlina Romianowska, Joanna Romianowska "Dorosłość a samodzielność  

osób niepełnosprawnych intelektualnie" (wystąpienie) 

- Wiktoria Kabat "Czy kreatywne nauczanie to gwarancja sukcesu  młodego człowieka w 

późniejszym życiu? Poszukiwanie odpowiedzi na podstawie różnorodnych metod twórczej 

pracy" 

 

- Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Aktywność rekreacyjna a radość życia seniorów" 

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, 20-21.04.2017 r. 

- Nikola Wachowich - The outdoor fitness are places of active seniors (poster) 

- Martyna Lewandowska - Active inmate. Nursing Home in Koszelew (poster) 

 

4. Publikacje w czasopismach naukowych 

  

Wiktoria Kabat, Nauczanie przez sztukę jako metaoda wychowawcza i terapeutyczna dzieci 

zdrowych oraz dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną, w: Zeszyty naukowe. Zbliżenia 

cywilizacyjne, XII (3)/2016. 

 

Ewelina Romianowska, Teatr, media i ekarnizacje filmowe jako sposoby włączania osób 

niepełnosprawnych intelektualnie do przestrzeni społecznej, w: Zeszyty naukowe. Zbliżenia 

cywilizacyjne, XIII (2)/2017. 

 

Ewewlina Mechuła, Anna Kławsiuć-Zduńczyk, Zatrudnienie wspomagane jako forma 

aktywizacji osób z niepełnosprawnością w: Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka, 10/2017. ...  

 
 

 ...............................................................   ...............................................................                                                                                                         
 (podpis osoby wchodzącej w skład zarządu) (podpis opiekuna) 

 


