
   

  

Hocus Focus 
Kevin Spencer jest twórcą 
projektu Hocus Focus, 
opartego na wykorzystaniu 
iluzjonistycznych sztuczek w 
pracy terapeutycznej z 
osobami z różnego rodzaju 
dysfunkcjami i 
niepełnosprawnościami. 
Posiada tytuł M.Ed. w 
zakresie integracji sztuki i 
certyfikat w zakresie 
autyzmu. Jego przełomowe 
badania nad korzyściami 
edukacyjnymi odnoszonymi 
ze stosowania opracowanej 
przez niego metody Hocus 
Focus zostały opublikowane 
w wielu czasopismach naukowych. 

Sztuczki iluzjonistyczne w służbie terapii 
Sztuka magii jest jedną z najstarszych i najbardziej 
uniwersalnych sztuk widowiskowych, ponieważ łatwo można ją 
przetłumaczyć z jednej kultury na drugą. Sama natura tej sztuki 
wymaga integracji wielu umiejętności, w tym poznawczych, 
komunikacyjnych i motorycznych, w interaktywnej sytuacji 
społecznej poprzez twórczą ekspresję, co stwarza doskonałą okazję 
do wykorzystania multidyscyplinarnego podejścia do nauczania. 
Hocus Focus to metoda wspierania nauki, również u osób z różnego 
rodzaju zaburzeniami sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej czy 
edukacyjnej. Zajęcia mają charakter motywacyjny, promują 
pozytywne wyrażanie siebie i wzmacniają wiele kluczowych 
umiejętności. Metoda Hocus Focus budzi naturalną ciekawość i 
dociekliwość młodych i starszych umysłów, zachęca do 
innowacyjnego myślenia. Dzieci szczególnie intryguje pozorna 
niemożność wykonania magicznej sztuczki i motywuje je do 
wykonywania wielu powtórzeń, aż do osiągnięcia gotowości do 
publicznego je zaprezentowania.  

https://www.hocusfocuseducation.com 

Kevin Spencer 

Kevin Spencer jest 
nauczycielem, badaczem, 
konsultantem i 
wielokrotnie nagradzanym 
producentem filmowym oraz 
pracownikiem 
Uniwersytetu Carlow (Adjunct 
Faculty Department of Special 
Education, PA, USA), gdzie 
prowadzi zajęcia na temat 
integracji sztuki w pracy z 
osobami z różnego rodzaju 
zaburzeniami.  

 

Iluzjonista 

Jest światowej sławy iluzjonistą 
z dziesiątkami wyróżnień na 
swoim koncie, w tym 
2009  Międzynarodowego 
Magika Roku (2009 
International Magician of the 
Year) i sześciokrotny odbiorca 
Performing Arts Entertainer of 
the Year. W 2015  zdobył 
nagrodę Milbournea 
Christophera dla Magika Roku 
za wyjątkowy wkład w sztukę 
magii. Za humanitarne wysiłki 
otrzymał nagrodę Harry Chapin 
Award - za wkład w rozwój 
ludzkości. 
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