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OFERTA WARSZTATOWA NA ROK SZKOLNY 2016/2017
DATA i MIEJSCE

TYTUŁ WARSZTATU/

OPIS WARSZTATU

CENA

PROWADZĄCY
STYCZEŃ
08-09.01.2016
Piątek/sobota
Pszczyna

„Od butelki do guzika” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło

W czasie warsztatu zaprezentowane będą zabawy muzyczno- ruchowe kształtujące współpracę w grupie, metody pobudzające
wyobraźnię, działania twórcze z wykorzystaniem rekwizytów,
tańce integracyjne innych narodów, działania plastyczne w oparciu o proste rekwizyty( balon, gazeta, guziki, butelki
plastikowe),muzyczna pedagogika zabawy. Adresaci to nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej,
rytmiki, opiekunowie świetlic oraz studenci.

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

08-09.01.2016
Piątek/sobota
Dabrowa Górnicza

„Od butelki do guzika” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło

W czasie warsztatu zaprezentowane będą zabawy muzycznoruchowe kształtujące współpracę w grupie, metody pobudzające
wyobraźnię, działania twórcze z wykorzystaniem rekwizytów,
tańce integracyjne innych narodów, działania plastyczne w
oparciu o proste rekwizyty( balon, gazeta, guziki, butelki
plastikowe),muzyczna pedagogika zabawy. A d r e s a c i t o
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, rytmiki, opiekunowie świetlic oraz studenci.

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

„Od wiosny do zimy razem się bawimy”
20h
Marzenna Czachórska-Wtykło,
Anna Myślak

Na warsztatach zaprezentowane będą proste zabawy muzycznoruchowe i tańce z wykorzystaniem nowych rekwizytów, nowe
autorskie partytury na instrumenty perkusyjne do utworów z
muzyki klasycznej oraz różne zabawy o charakterze
integracyjnym. Nie zabraknie prostych zabaw plastycznych.
Układ zajęć nawiązuje do 4 pór roku. Celem warsztatów jest
zachęcenie nauczycieli do zabaw z dziećmi przy muzyce,

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

LUTY
05-06.02.2016
Piątek/sobota
Pielgrzymowice
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05-06.02.2016
Piątek/sobota
Tychy

NOWOŚĆ !
„Zabawy i piosenki na wyciągnięcie rękiczyli jak sprawić, by czerpać radość z
działań integracyjnych dla dzieci
i dorosłych”
Małgorzata Wojtkowiak

2016
sobota/niedziela
Tychy lub Twoja placówka

NOWOŚĆ !
„Ale jajo!” – niecodzienne techniki
tworzenia ozdób wiosennych i
wielkanocnych. Zabawy i tańce

przełamanie barier związanych z samodzielnym tworzeniem
partytur a także powiązanie zabaw muzycznych z plastycznymi.
Adresaci to nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, rytmiki, opiekunowie świetlic oraz studenci.
Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla
dzieci, z dziećmi, o dzieciach…”, zapraszają na kolejne szkolenie
metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach
i zabawach.
Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje.
Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, do
nawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość, a czasami
skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna.
Jednocześnie piosenka to nie tylko słowa i melodia, ale też
określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z
tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości
i jest źródłem niekończących się pomysłów do pracy z grupą.
W warsztatach znalazły się – oprócz 15 autorskich piosenek
(umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce,
pląsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne,
pomysły na proste i efektowne rekwizyty. Propozycje te można
wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci
i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha,
studentów, rodziców i dziadków.
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom technik
wykorzystania przedmiotów codziennego użytku
w pracy z dziećmi. Warsztat skierowany jest do nauczycieli
edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogów

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

5 h -60 zł od osoby
10h -110 zł od
osoby
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integracyjne. (5h lub 10 h)
Karolina Botor
Katarzyna Olech- Oziembała
Tychy lub Twoja placówka

specjalnych, pracowników świetlic. Program warsztatów
obejmuje tworzenie ozdób wiosennych wykorzystywanych w
Sali, na przedstawieniach czy jako prezenty dla najbliższych.
Uczestnicy warsztatu poznają również pomysły na wierszyki,
zabawy muzyczne i plastyczne w grupach.

Grupa min. 15-20
osób

11-12.03.2016
Piątek/sobota
Oświęcim
PP ul. Nideckiego 24

„Klasyka dla smyka” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

18-19.03.2016
Piątek/sobota
Dąbrowa Górnicza
( jest jeszcze kilka
wolnych miejsc)

NOWOŚĆ !
„Zabawy i piosenki na wyciągnięcie rękiczyli jak sprawić, by czerpać radość z
działań integracyjnych dla dzieci
i dorosłych”
Małgorzata Wojtkowiak

Warsztaty wykorzystują proste i krótkie utwory muzyki
klasycznej. Zawiera naukę kilkunastu tańców i zabaw muzycznoruchowych, a także grę na instrumentach perkusyjnych
(pertytury). Warsztat zawiera elementy pedagogiki muzycznej
wg C. Orffa i aktywnego słuchania muzyki wg B.Strauss.
Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania
wczesnoszkolnego, świetlic szkolnych i środowiskowych, a także
osoby prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą w czasie
wolnym.
Autorki warsztatów: „Maluchy” cz. I i II, „Wio, koniku…”, „Dla
dzieci, z dziećmi, o dzieciach…”, zapraszają na kolejne szkolenie
metodyczne oparte na nowych, autorskich piosenkach, pląsach
i zabawach.
Piosenka jest bliska dziecku. Bawi, odpręża, uczy, wychowuje.
Stanowi doskonałą płaszczyznę do poznania siebie, innych, do
nawiązania pozytywnych relacji w grupie, daje radość, a czasami
skłania do refleksji – dlatego jest tak bardzo uniwersalna.
Jednocześnie piosenka to nie tylko słowa i melodia, ale też
określony rytm, ciekawa aranżacja, czy interpretacja – a każdy z
tych elementów potraktowany osobno, otwiera nowe możliwości
i jest źródłem niekończących się pomysłów do pracy z grupą.
W warsztatach znalazły się – oprócz 15 autorskich piosenek
(umieszczonych na płycie CD), także zabawy ruchowe, tańce,
pląsy, ćwiczenia twórcze i teatralne, łatwe działania plastyczne,
pomysły na proste i efektowne rekwizyty. Propozycje te można

MARZEC

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób
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Czerwiec 2016
Piątek/sobota
Termin do uzgodnienia
(na terenie całej Polski )

NOWOŚĆ !
„Typologia struktur charakteru w pracy
z dzieckiem i z jego rodzicem”
Julita Błońska-Charchut,
Justyna Popławska
Katowice ul. Ceglana 67 c
Warsztat może być zrealizowany na
terenie całej Polski po uzgodnieniu
innego terminu!

wykorzystać m.in. podczas spotkań integracyjnych dzieci
i dorosłych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego,
edukacji wczesnoszkolnej, animatorów klubów malucha,
studentów, rodziców i dziadków.
Celem warsztatu jest nabycie wiedzy teoretycznej na temat
typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena i
Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech
powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od
dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego
i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte
w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne
wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela,
wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z
uczniem oraz jego rodzicami.
Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w
budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na
potrzeby placówek edukacyjnych.
Adresaci warsztatu to nauczyciele, pedagodzy i psychologowie
szkolni, (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic szkolnych,
socjoterapeutycznych i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej.

300 zł od osoby
Grupa max. 16 osób

KWIECIEŃ
15-16.04.2016
Osiek

NOWOŚĆ !
„Bajkowo-filmowo” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło,
Anna Myślak

Warsztaty "Bajkowo-filmowo" zawierają zupełnie nowe tańce
i partytury do muzyki z filmów, musicali i bajek, np. "Piraci z Karaibów", "Poszukiwacze zaginionej Arki", "Vabank", "Anastazja".
Na warsztatach uczestnicy poznają także nowe zabawy o charakterze integracyjnym i będą mieli okazję przebierać się zgodnie z aktualną tematyką zabaw. Na warsztat zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego,
opiekunów świetlic szkolnych i środowiskowych, studentów i
wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w czasie wol-

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób
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nym.

22-23.04.2016
Piątek/sobota
Żarki-Letnisko

Od butelki do guzika” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło,

Piątek/sobota
Termin do
uzgodnienia

NOWOŚĆ !
„Ale jajo!” – niecodzienne techniki
tworzenia ozdób wiosennych i
wielkanocnych. Zabawy i tańce
integracyjne. (10 h)
Karolina Botor
Katarzyna Olech- Oziembała
Tychy lub Twoja placówka

MAJ
13-14.05.2016
Piątek/sobota
Tychy lub Twoja
placówka

„Od butelki do guzika” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło

W czasie warsztatu zaprezentowane będą zabawy muzycznoruchowe kształtujące współpracę w grupie, metody pobudzające
wyobraźnię, działania twórcze z wykorzystaniem rekwizytów,
tańce integracyjne innych narodów, działania plastyczne w
oparciu o proste rekwizyty( balon, gazeta, guziki, butelki
plastikowe),muzyczna pedagogika zabawy. A d r e s a c i t o
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, rytmiki, opiekunowie świetlic oraz studenci.
Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom technik
wykorzystania przedmiotów codziennego użytku
w pracy z dziećmi. Warsztat skierowany jest do nauczycieli
edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogów
specjalnych, pracowników świetlic. Program warsztatów
obejmuje tworzenie ozdób wiosennych wykorzystywanych w sali,
na przedstawieniach czy jako prezenty dla najbliższych.
Uczestnicy warsztatu poznają również pomysły na wierszyki,
zabawy muzyczne i plastyczne w grupach.

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

W czasie warsztatu zaprezentowane będą zabawy muzycznoruchowe kształtujące współpracę w grupie, metody pobudzające
wyobraźnię, działania twórcze z wykorzystaniem rekwizytów,
tańce integracyjne innych narodów, działania plastyczne w
oparciu o proste rekwizyty( balon, gazeta, guziki, butelki
plastikowe),muzyczna pedagogika zabawy. A d r e s a c i t o
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

110 zł od osoby
Grupa min. 20 osób
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Piątek/sobota
Termin do uzgodnienia
(na terenie całej Polski )

Cztery pory roku- pedagogika zabawy
w pracy z dziećmi i młodzieżą
niepełnosprawną.
Cztery pory roku- pedagogika zabawy
w integrowaniu społeczności
przedszkolnej
( 20 h)
Julita Błońska-Charchut

Piątek/sobota
Termin do uzgodnienia (na terenie całej
Polski )

Zajęcia socjoterapeutyczne w pracy
z dziećmi i młodzieżą. ( 20 h)
Julita Błońska-Charchut

Piątek/sobota
06-07.05.2016
Piekary Śląskie

NOWOŚĆ !
„Bajkowo-filmowo” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło,
Anna Myślak

wczesnoszkolnej, rytmiki, opiekunowie świetlic oraz studenci.
Warsztaty adresowane: pedagogów specjalnych, pracowników
świetlic, wychowawców. Program warsztatu - obejmuje duży
wybór propozycji aktywnych i kreatywnych form pracy z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie lub wieku
przedszkolnym. W programie propozycje metod wstępnych,
integracyjnych, aktywizujących i rozluźniających, związanych ze
śpiewem, tańcem, działaniami plastycznymi, instrumentalnymi
itd. Warsztat podzielony jest na cztery części
( wiosna , lato, jesień , zima).Program zawiera treści pedagogiki
Gestalt.
Warsztat skierowany jest do nauczycieli wszystkich etapów
edukacyjnych, pedagogów specjalnych, pracowników świetlic,
ośrodków wychowawczych. Zawiera propozycje działań w pracy
z uczniami z wykorzystaniem działań plastycznych ,kart
dialogowych (Morena, Personita, ECCO, L. J Story, Habitat,
COPE), które pozwalają poznać zasoby uczniów, ich możliwości i
ograniczenia . Wykorzystane są elementy coachnigu oraz treści

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

pedagogiki Gestalt.
Warsztaty "Bajkowo-filmowo" zawierają zupełnie nowe tańce
i partytury do muzyki z filmów, musicali i bajek, np. "Piraci z Karaibów", "Poszukiwacze zaginionej Arki", "Vabank", "Anastazja".
Na warsztatach uczestnicy poznają także nowe zabawy o charakterze integracyjnym i będą mieli okazję przebierać się zgodnie z aktualną tematyką zabaw. Na warsztat zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego,
opiekunów świetlic szkolnych i środowiskowych, studentów i
wszystkie osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą w czasie wolnym.

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób
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Piątek/sobota
Termin do
uzgodnienia
(Cały rok )

NOWOŚĆ !
„Eureka, już nie muszę się nudzić” –
kreatywne sposoby na spędzanie czasu
wolnego(10 h) -–pilotaż

Warsztaty mają na celu przybliżenie uczestnikom technik wyko-

110 zł od osoby

rzystania przedmiotów codziennego użytku
w pracy z dziećmi. Warsztat skierowany jest do nauczycieli edu-

Grupa min. 20 osób

kacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, pedagogów specjalnych,
Katarzyna Olech- Oziembała
Karolina Botor
Piątek/sobota
Termin do uzgodnienia (na terenie całej
Polski ) Justyna Popławska
Tel.507374491

NOWOŚĆ !
„Typologia struktur charakteru w pracy
z dzieckiem i z jego rodzicem”
Julita Błońska-Charchut,
Justyna Popławska
Katowice ul. Ceglana 67 c lub Twoja
placówka

Termin do
uzgodnienia
Tel.728586660

NOWOŚĆ !!!!!!!!!
„Radość uczenia <=> radość uczenia

pracowników świetlic. Program warsztatów obejmuje kreatywne
techniki plastyczne z wykorzystaniem przedmiotów codziennego
użytku, opowieści muzyczno – ruchowe.
Celem warsztatu jest nabycie wiedzy teoretycznej na temat
typologii charakteru wg wybranych koncepcji: Lowena
i Johnssona. Charakter osoby jest to zespół niezmiennych cech
powiązanych ze sobą w jednolity system. Kształtuje się on od
dzieciństwa pod wpływem oddziaływań środowiska społecznego
i w wyniku własnej aktywności człowieka. Zagadnienia zawarte
w treści warsztatu pomagają rozwiązywać sytuacje trudne
wychowawczo. Poszerzają także świadomość nauczyciela,
wychowawcy na temat komunikacji i relacji interpersonalnych z
uczniem oraz jego rodzicami.
Zagadnienia wybrane na potrzeby warsztatu są pomocne w
budowaniu programów wychowawczo-profilaktycznych na
potrzeby placówek edukacyjnych.
Adresaci warsztatu to nauczyciele, pedagodzy i psychologowie
szkolni, (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum),
pedagodzy specjalni, wychowawcy świetlic szkolnych,
socjoterapeutycznych i terapeuci warsztatów terapii zajęciowej.
Szkolenie adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Zaprezentowane zostaną metody: uczenia
się we współpracy, pomagające w budowaniu motywacji,

300 zł od osoby
Grupa max. 16 osób

110 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób
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Iwona Wendreńska

się” – pilotaż ( 10 godz.)
Iwona Wendreńska

Termin do
uzgodnienia
Tel.728586660
Iwona Wendreńska

NOWOŚĆ !!!!!!!!!
„Kolorowy zawrót głowy, czyli zabawy z
tunelem, chustą animacyjną KLANZA i
innymi rekwizytami” (10 h) – pilotaż.
Iwona Wendreńska

Termin do
uzgodnienia
Tel.507374491
Justyna Popławska

„Integracja w zespole czyli jak zobaczyć
mocne strony swoje i innych” (5 h)
Justyna Popławska

Termin do
uzgodnienia
Tel.728586660
Iwona Wendreńska

Oczywista, nieoczywistość, czyli
rozwijanie myślenia twórczego
u uczniów? ( 5h)
Jak wdrażać uczniów do uczenia się
w małych grupach? ( 5h)

rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć,
spostrzegawczość, poszerzające słownictwo i umożliwiające
operowanie nim, pobudzające aktywne słuchanie, kojarzenie,
abstrahowanie, ekspresję. Elementy metody KLANZY. Ocena
możliwości wykorzystania poznanych metod
w edukacji
wczesnoszkolnej (praca zespołowa z wykorzystaniem analizy
SWOT).
Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z nowymi
zabawami, „odświeżonymi” wersjami zabaw ruchowych z
rekwizytami (chusta animacyjna, tunel animacyjny, papierowa
rolka, karton, gazeta, guma pasmanteryjna itp.) dla dzieci w
wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W ofercie znajdują się
również gry zespołowe uczące dzieci współdziałania i
odpowiedzialności za siebie i innych. Celem nadrzędnym jest
szeroko rozumiana aktywność, sprawiająca nie tylko radość, ale
także pozwalająca rozwijać inteligencje wielorakie.
W trakcie zajęć grupa będzie miała możliwość wglądu we własne
umiejętności komunikacyjne oraz szansę na zobaczenie sposobów na usprawnienie procesu komunikowania się. Warsztat jest
oparty na pracy na zasobach, będzie również, nastawiony na integrację i budowanie relacji w zespole.
Jest to propozycja dla zespołów, które chcą się poznać oraz
tych, które chcą się poznać na nowo.
W warsztacie wykorzystane jest nauczanie poszukujące, synek
tyka. Adresatami są nauczyciele klas IV-VI SP, gimnazjum i
szkół ponadgimnazjalnych
W warsztacie wykorzystane są metoda składanki, metoda badań
zespołowych oraz motywacja indywidualna i zespołowa.
Adresatami są nauczyciele gimnazjum i szkół ponadgimnazjal-

110 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób
195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób
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nych
195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

Stare i nowe zabawy z chustą i innymi
rekwizytami ( 5h)

Rozwijanie inteligencji wielorakich
u dzieci w wieku przedszkolnym
( 5h)

Termin do
uzgodnienia
Tel.728586660
Iwona Wendreńska

NOWOŚĆ !!!!!!!!!

Termin do
uzgodnienia
Tel.728586660
Iwona Wendreńska

NOWOŚĆ !!!!!!!!!
Dream team, sukces osobisty –
fundamenty i strategie ich budowania
(5 h)
Iwona Wendreńska

„Radość uczenia <=> radość uczenia
się” – pilotaż ( 10 godz.)
Iwona Wendreńska

W warsztacie wykorzystane są zabawy fundamentalne oraz
metoda KLANZY. Adresatami są nauczyciele edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Szkolenie adresowane do nauczycieli szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych. Zaprezentowane zostaną metody: uczenia
się we współpracy, pomagające w budowaniu motywacji,
rozwijające twórcze myślenie, koncentrację uwagi, pamięć,
spostrzegawczość, poszerzające słownictwo i umożliwiające
operowanie nim, pobudzające aktywne słuchanie, kojarzenie,
abstrahowanie, ekspresję. Elementy metody KLANZY. Ocena
możliwości wykorzystania poznanych metod
w edukacji
wczesnoszkolnej (praca zespołowa z wykorzystaniem analizy
SWOT).
Warsztaty adresowane są do nauczycieli, wychowawców,
studentów kierunków pedagogicznych. Celem warsztatów jest
wzmacnianie potrzeby rozwoju osobistego uczestników, a w
szczególności odkrywania własnych zasobów w obszarze
kompetencji miękkich, poszerzenie ich wiedzy na temat:
pojmowania sukcesu, jego determinantów indywidualnych i

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

110 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

60,00 od osoby
Grupa min. 20 osób
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Termin do
uzgodnienia
Tel.507374491
Justyna Popławska

CZERWIEC
10-11.06.2016
Piątek/sobota

Maj / czerwiec 2016
Piątek/ sobota
lub na terenie
Śląska w tygodniu
(czwartek lub piątek)
Maj / czerwiec 2016
Piątek/ sobota
lub na terenie
Śląska w tygodniu
(czwartek lub piątek)
Termin do
uzgodnienia
Tel.601321871
Julita Błońska-Char-

„Integracja w zespole czyli jak zobaczyć
mocne strony swoje i innych” (5 h)
Justyna Popławska

grupowych, strategii budowania „dream team”, a jednocześnie
wspierania podopiecznych (uczniów II i III etapu edukacyjnego)
w planowaniu i budowaniu sukcesu indywidualnego oraz
zespołowego.
W trakcie zajęć grupa będzie miała możliwość wglądu we własne
umiejętności komunikacyjne oraz szansę na zobaczenie sposobów na usprawnienie procesu komunikowania się. Warsztat jest
oparty na pracy na zasobach, będzie również, nastawiony na integrację i budowanie relacji w zespole.
Jest to propozycja dla zespołów, które chcą się poznać oraz
tych, które chcą się poznać na nowo.

„Od butelki do guzika czyli wesoła
muzyka ” (20 h)
Marzenna Czachórska-Wtykło

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

155 zł od osoby
Grupa min. 20 osób

Motywacja ucznia i automotywacja
nauczyciela w ujęciu Gestalt
( 3-5 godz. )
Julita Błońska-Charchut

W trakcie zajęć grupa będzie miała możliwość wglądu we własne
umiejętności komunikacyjne oraz szansę na zobaczenie sposobów motywowania JA . Warsztat jest oparty na pracy na zasobach, z wykorzystaniem pedagogiki Gestalt.

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

Sytuacje trudne- profilaktyka
i rozwiązywanie
( 3-5 godz. )
Julita Błońska-Charchut

W trakcie zajęć grupa będzie miała możliwość poznania introjektów ,które odgrywają znaczenie w rozwiązywaniu sytuacji trudnych- praca z kartami dialogowymi. Warsztat jest oparty na
pedagogice Gestalt.

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób

Znaczenie kodów przeszłości
w aktywności i rozwoju uczniów.
Szkolenia rady Pedagogicznej .
Julita Błońska-Charchut

Szkolenie ma na celu pokazanie ważnych kodów/ ram
przekazanych przez autorytety dziecku. Odkrycie ich i nazwanie
poprawia komunikację z uczniem , pozwala budować dobre z
nim relacje . Warsztat skierowany jest do nauczycieli wszystkich

195 zł za godz.
dydaktyczną
Grupa max. 20 osób
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chut

etapów edukacyjnych, pedagogów specjalnych, pracowników
świetlic, ośrodków wychowawczych.

:

o pracy z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte są na nowej płycie CD. Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, animatorów klubów malucha, studentów, rodziców i dziadków. Zawierają kolejnych 20 nowych autorskich piosenek, zabaw, pląsów napisanych z myślą o pracy
z najmłodszymi dziećmi. Wszystkie utwory zawarte

