
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna 
im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

Instytut Humanistyczny
Polskie Towarzystwo Dysleksji – 

Oddział nr 112 w Jarosławiu

mają zaszczyt zaprosić do udziału 
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Kreatywność w edukacji i terapii.
Założenia naukowe oraz implikacje praktyczne 

dotyczące rozwijania postawy twórczej.

Konferencja odbędzie się w dniu 12.05.2022 r.
w formule online na platformie Microsoft Teams

     Problematyka konferencji koncentruje się na tematyce sposobów rozwijania kreatywności dzieci, 
uczniów, wychowanków, pacjentów, nauczycieli i wychowawców. Kreatywność, wyobraźnia 

i innowacje to nowe wyznaczniki współczesnej rzeczywistości. Trzeba pamiętać o tym, że każdy 
człowiek jest potencjalnie kreatywny, a cechę tę można rozwijać i ćwiczyć w celu podnoszenia jakości 

życia i zwiększenia poczucia samorealizacji we wszelkich podejmowanych działaniach.

     Celem konferencji jest szeroka dyskusja na temat roli twórczości i innowacyjności we współczesnej 
pedagogice w kontekście planowania i organizowania procesu edukacyjnego, w zakresie rozwijania 

potencjału wychowanków oraz w obszarze działań terapeutycznych skierowanych do osób 
z trudnościami  i zaburzeniami w sferze funkcjonalno-poznawczej.

Konferencja będzie realizowana w formie zdalnej, za pomocą narzędzi kształcenia online.

    Konferencja skierowana jest do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych problematyką 
praktycznego zaangażowania dyscyplin społecznych, w tym edukacji, w procesie rozwijania 

kreatywności. Planowana jest praca w kilku sekcjach tematycznych obejmujących, takie obszary jak: 
metody i narzędzia rozwijające kreatywność, nowe technologie w edukacji i terapii, kreatywna terapia 

osób z trudnościami i zaburzeniami, kreatywna edukacja w czasach kryzysu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji. Udział w konferencji jest 
bezpłatny. Po konferencji przewidziana jest publikacja naukowa w postaci recenzowanej monografii 

wieloautorskiej. 
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu do 30.04.2022 roku na adres e-mail: 

katarzyna.krol@pwste.edu.pl
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