SEMESTR I
TRENING TWÓRCZOŚCI I KREATYWNOŚCI.
OD ZMYSŁU DO UMYSŁU (warsztaty gościnne)*
NOWOŚĆ!
Warsztat dla nauczycieli wszystkich typów szkół, przedszkoli, psychologów,
pedagogów, wychowawców świetlic. To warsztat umiejętności osobistych
umożliwiających rozwój szeroko rozumianych kompetencji interpersonalnych.
W programie: ćwiczenia rozwijające zdolności twórczego myślenia, trening
relaksacyjny, gry i zabawy rozwijające kreatywność, podstawy neurodydaktyki w
edukacji, pokaz metody Biofeedback.
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 15 IX 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 150 zł (wpłata do 31 VIII 2018)
Prowadzący: Małgorzata Miechowska- Trener KLANZA II stopnia, Gdynia
Mirosława Sakłak- neurodydaktyk
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MYŚLOGRAFIA- ABC RYSNOTKI (warsztaty gościnne)*
NOWOŚĆ!
Praktyczny kurs myślenia wizualnego dla uczących (się). Dla każdego kto chce się
posługiwać sketchnotingiem (notowaniem graﬁcznym). Myślenie wizualne to
sposób na organizowanie własnych myśli, twórcze i kreatywne narzędzie pracy
umysłowej, sposób na uczenie się i studiowanie. Narzędzie, które pozwala
abstrakcyjne idee przedstawić w prostej formie na kartce papieru. Ułatwia
komunikację, czyni ją bardziej przejrzystą. I co jest nie do przecenienia pobudza
kreatywność, ułatwia zapamiętywanie.
Uczestnicy poznają zalety wynikające z „myślenia na papierze”. Zapoznają się z
zasadami tworzenia notatek wizualnych. Nauczą się wykorzystywać proste techniki
wizualizacji myśli w różnych kontekstach edukacyjnych. Poznają różnice między
wybranymi technikami myślenia wizualnego (np. mapa myśli, sketchnoting,
facylitacja graﬁczna, organizatory graﬁczne).
Warsztat wprowadzi nas w podstawy sketchnotingu. Będziemy się rozrysowywać
a także naśladować 1:1. Przekonamy się, że twórcza kradzież popłaca oraz że
każdy z nas potraﬁ sam narysować każdą notatkę. Będzie praktycznie, rysunkowo,
krok po kroku. Najlepszy uczestnik, to taki, który twierdzi, że nie potraﬁ rysować!
Dodatkowym atutem warsztatu jest mała grupa (do 20 osób) i aż 4 mazaki
w cenie warsztatu dla każdego uczestnika!
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 22 IX 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 180 zł (wpłata do 7 IX 2018)
Prowadzący: Agata Baj -pasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i
rozwoju; trener efektywnych technik uczenia (się), pedagog, doradca zawodowy i
personalny, Stargard
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KLASYKA DLA SMYKA– CZYLI WESOŁA MUZYKA*
Podczas warsztatu wykorzystamy proste i krótkie utwory z muzyki klasycznej.
Nauczymy się kilkunastu tańców i zabaw muzyczno-ruchowych a także
poćwiczymy grę na instrumentach perkusyjnych (nowe partytury). Na treść
warsztatów składają się między innymi elementy pedagogiki muzycznej wg C.
Orffa i aktywnego słuchania muzyki wg B. Strauss. Dowiemy się na czym polegają
najważniejsze elementy tych metod. Zaletą programu jest wykorzystanie prostych
rekwizytów (sznurki, pudełka tekturowe, apaszki).
Wzbogacimy swój warsztat metodyczny o aktywne i twórcze metody
wykorzystania rekwizytów w pracy z grupą. Poznamy możliwości muzyki
klasycznej w tańcu, zabawie oraz działaniach plastycznych. Poszerzymy
umiejętności aktywnego słuchania muzyki. Samodzielnie podejmiemy się tworzenia
tańców i partytur na proste instrumenty perkusyjne. Wykonamy własne rekwizyty.
Program jest kontynuacją warsztatów „Od butelki do guzika, czyli wesoła muzyka”.
Nie tworzy jednak nierozerwalnej całości. Mogą wziąć w nim udział osoby, które nie
uczestniczyły w części I.
Co najważniejsze osoby biorące udział w warsztacie nie muszą posiadać
wykształcenia muzycznego i umiejętności gry na instrumencie.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 13 X 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 130 zł (wpłata do 28 IX 2018)
Prowadzący: Katarzyna Makarewicz, Trener KLANZA II stopnia, Łódź
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MOWA I ZABAWA
- CZYLI JAK ROZWIJAĆ MOWĘ I MYŚLENIE U DZIECI*
NOWOŚĆ!
Logopedzi, pedagodzy specjalni, terapeuci, nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych oraz placówek integracyjnych, a także studenci pedagogiki i
logopedii!
Na warsztacie udoskonalicie umiejętności rozwijania mowy oraz myślenia u małych
dzieci jak i osób niepełnosprawnych, w oparciu o psychostymulacyjną metodę
kształtowania
i rozwoju mowy oraz myślenia dzieci. Poznacie zastosowanie
zabaw ze słowem, bajek terapeutycznych, piosenek, gier planszowych, prostych
tańców integracyjnych. Nauczycie się stosować metody rozluźniające a także
poznacie podstawy masażu.
Wyjdziecie wyposażeni w wiedzę z wybranych zagadnień z zakresu muzykoterapii,
ﬁzjoterapii, logomuzykoterapii, logorytmiki, psychoterapii, bajkoterapii. Nabędziecie
i udoskonalicie umiejętności rozwijania mowy oraz myślenia u małych dzieci.
Słowem- poznacie konkretne metody do zastosowania podczas zajęć z dziećmi.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 20 X 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 135 zł (wpłata do 5 X 2018)
Prowadzący: Agnieszka Szczerbowicz, Trener KLANZA II stopnia, Olsztyn
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METODY AKTYWIZUJĄCE W ŚWIETLICY*
NOWOŚĆ!
Nauczyciele wczesnej edukacji, nauczyciele świetlic i nie tylko!!!
Warsztat rozwija umiejętność stosowania metod aktywizujących w świetlicy,
integrujących grupę. W programie: zabawy muzyczne, tańce integracyjne, zabawy
z chustą, proste techniki plastyczne, zabawy fabularyzowane.
Podczas warsztatu nabędziecie i udoskonalicie niezbędne umiejętności w pracy z
grupą. Doznacie wiele radości z ruchu oraz wspólnego działania (poczucia
wspólnoty). Wzbogacicie warsztat metodyczny o nowe metody, a także nowe
wersje starych zabaw.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 17 XI 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 140 zł (wpłata do 2 XI 2018)
Prowadzący: Anna Wasilak, Trener KLANZA II stopień, Lublin
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NA KRÓLEWSKIM DWORZE (CZ.1)
– WYBRANE RENESANSOWE I BAROKOWE
TAŃCE DWORSKIE W PROSTYCH UKŁADACH DLA DZIECI
ORAZ DZIAŁANIA PLASTYCZNE*
NOWOŚĆ!
W programie 7 tańców z choreograﬁą opartą na oryginalnych układach sprzed 500
lat!!! Wybrane dworskie tańce renesansowe w prostych układach dla dzieci- tło
epoki oraz pomysły na zajęcia plastyczne inspirowane etykietą dworską.
Choreograﬁe oparte na autentycznych tańcach z epoki renesansu!Spodziewajcie
się: harców wędrownych artystów, wesołych pląsów praczek dworskich, groźnych
wojennych przytupów i wystrzałów. Nie obędzie się także bez dostojnych oraz
nastrojowych tańców dla księżniczek i królewiczów! Czujcie się więc zaproszeni na
królewską przygodę!
Przyjemność sprawią Wam propozycje plastyczne: oryginalne, proste do
wykonania rekwizyty wzbogacające tańce. Poznacie tło epoki jak, również
tajemnice dam złotego wieku.
Mile widziane długie spódnice i wygodne obuwie!
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 24 XI 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 140 zł (wpłata do 10 XI 2018)
Prowadzący:
Joanna Trygar-Polak- Trener KLANZA I stopnia, nauczyciel edukacji przedszkolnej i
wczesnoszkolnej, instruktor tańca, Kraków
Klaudia Pacławskaﬂorystka, Kraków

pedagog

opiekuńczo-wychowawczy,

pasjonat

plastyk,
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NA LUDOWO I Z PRZYTUPEM! (warsztaty gościnne)*
NOWOŚĆ!
Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, animatorów kultury, pracowników świetlic, studentów.
W programie 7 wybranych tańców regionalnych, niektóre z wesołymi
przyśpiewkami zapraszającymi do pląsów, m. in. ,,Szot", ,,Cięta polka", ,,Lasowiak".
Taki ludowy mix to droga do oczarowania dzieci najatrakcyjniejszymi,
porywającymi tańcami regionalnymi oraz świetna zabawa w gronie przyjaciół!
Pomiędzy tańcami proste działania plastyczne oraz zabawy dla dzieci
z różnych regionów Polski.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 9:00-12:00 (niedziela)
Termin: 25 XI 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 85 zł (wpłata do 11 XI 2018)
Prowadzący: Joanna Trygar-Polak, Trener KLANZA I stopnia,instruktor tańca,
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Kraków
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TANECZNA GRATKA DLA WNUCZKA I DZIADKA
- ZABAWY, TAŃCE, SCENARIUSZE DLA MAŁYCH I WIĘKSZYCH*
NOWOŚĆ!
Warsztaty adresowane są do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
i
wychowawców
starszych
grup
przedszkolnych,
animatorów
grup
wielopokoleniowych, organizatorów czasu wolnego i zainteresowanych tańcem
nauczycieli.
Przebiegać będą w konwencji fabularyzowanej podróży po niezwykłej krainie,
pełnej niecodziennych osób i zdarzeń. W programie warsztatów znajdują się
sprawdzone wieloletnim doświadczeniem w pracy z różnymi grupami dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, tańce integracyjne zaproponowane do interesujących
aranżacji znanych zabaw dziecięcych, których układy choreograﬁczne znajdują
bezpośrednie przełożenie do innych znanych melodii przebojów polskich i
zagranicznych. Uczestnicy poznają także tańce, zabawy muzyczno-ruchowe i pląsy
będące propozycją na imprezy integracyjne, pokazy i występy dziecięce podczas
przedszkolnych czy szkolnych uroczystości lub festynów. Wszystko to do
autorskich aranżacji znanych i lubianych polskich piosenek. Uczestnicy będą mieli
możliwość poznania podstaw metodyki tańca grupowego. To taneczne, małe „co
nieco” wzbogacać będą pomysły na zabawy plastyczne, integracyjne i metody
rozwijania twórczego myślenia.
W programie znajduje się również propozycja scenariusza wielopokoleniowego
spotkania integracyjnego.
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00
Termin: 8 XII 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 140 zł (wpłata do 23 XI 2018)
Prowadzący: Ewa Sokolińska, Trener KLANZA II stopnia, Białystok
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TEATR DO GÓRY NOGAMI- ZABAWY TEKSTEM, MUZYKĄ I PLASTYKĄ
W PRZEDSTAWIENIACH DZIECIĘCYCH*
NOWOŚĆ!
"Teatr do góry nogami", to warsztaty metodyczne prowadzone metodą KLANZY,
przeznaczone dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej oraz wszystkich, którzy przygotowują przedstawienia z dziećmi.
Autorki widzą potrzebę innego niż przed laty przygotowywania przedstawień
okolicznościowych. Przygotowując propozycje sceniczne (przeznaczone także do
wykorzystania podczas zajęć w grupie), położyły szczególny nacisk na humor,
lekkość przekazu, proste formy teatralne, wykorzystujące dobrą literaturę dziecięcą,
muzykę i proste formy plastyczne.
Przedstawienia oparte na pomysłach warsztatowych, można przygotować podczas
kilku prób, unikając żmudnych ćwiczeń przez wiele tygodni.
Elementy propozycji można dowolnie składać, zmieniać, dostosowywać
do potrzeb przedstawienia i wieku dzieci.

Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych, 16:30-20.00 (piątek) i 9:00-17:30
(sobota)
Termin: 14-15 XII 2018
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 150 zł (wpłata do 30 XI 2018)
Prowadzący: Anna Jendryka, Trener KLANZA II stopnia, Poznań
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WSZYSTKO JEST MOŻLIWE
CZYLI NIEZWYKŁY ŚWIAT MUZYKI FILMOWEJ*
NOWOŚĆ!
Muzyka ﬁlmowa– świat stworzony przez wybitnych kompozytorów, grany przez
najlepsze orkiestry, wymykający się prostym klasyﬁkacjom i podziałom na style czy
gatunki muzyczne. Stanowi fantastyczny materiał do pracy z dzieckiem. To co
zachwyca szczególnie, to ogromne bogactwo form i dźwięków, niebywała
różnorodność, siła przekazu i ładunek emocji jaki niesie.
Dzięki wybranym tematom ﬁlmowym rozpoczynamy wędrówkę w czasie oraz
przestrzeni, ulegając magii jaka im towarzyszy. Na warsztatach będziemy bawić się
przy muzyce ﬁlmowej, tworzyć proste układy choreograﬁczne, opowieści muzyczne
do znanych tematów autorstwa wybitnych kompozytorów takich jak: Hans Zimmer,
Ennio Morricone, Michał Lorenc czy Vangelis. Dzięki połączeniu przepięknych
motywów muzycznych z barwnymi rekwizytami i ruchem, powstają efektowne,
widowiskowe choreograﬁe, które z jednej strony zaskakują i poruszają widza, a z
drugiej stanowią silne przeżycie dla samych wykonawców. Moc tej muzyki i jej
niezwykłe brzmienia sprawiają, że nawet najprostsze pomysły zyskują artystyczny
przekaz i głębię.
Czas trwania: 15 godzin dydaktycznych, 16:30-20.00 (piątek) i 9:00-17:30
(sobota)
Termin: 4-5 I 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 150 zł (wpłata do 21 XII 2018)
Prowadzący: Anna Jendryka, Trener KLANZA II stopnia, Poznań
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SEMESTR II

UCZYMY SIĘ BAWIĄC- LITERĄ, WYRAZEM, SYLABĄ, ZDANIEM*
NOWOŚĆ!
Warsztat z edukacji polonistycznej! W programie propozycje działań i zabaw w
edukacji polonistycznej wspomagające podstawowe umiejętności dzieci związane z
literami, sylabami, wyrazami i zdaniami. Zabawy wykorzystujące różne rodzaje
aktywności– ruch, śpiew, rytmizację, taniec, improwizację, działania plastyczne,
twórcze oraz proste i dostępne materiały.
Uczestnicząc w warsztatach poznasz różnorodne i proste zabawy uatrakcyjniające
zajęcia edukacji polonistycznej wyposażające dzieci w umiejętności czytania oraz
pisania potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych, a także przy rozwiązywaniu
problemów. Dowiesz się jak wykorzystywać pedagogikę zabawy na zajęciach
lekcyjnych. Poznasz propozycje wykorzystania w edukacji polonistycznej prostych i
dostępnych materiałów dla uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych, kształtowania u
dzieci pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijania ciekawości w poznawaniu
otaczającego świata.

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 16:00-20.00 (piątek)
Termin: 15 II 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 85 zł (wpłata do 1 II 2019)
Prowadzący: Lucyna Bzowska, Trener KLANZA III stopnia, Bogatynia
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FOLKOWA ZABAWA
- INTEGRACYJNE FORMY TAŃCÓW LUDOWYCH- CZ. I*
NOWOŚĆ!
Warsztaty jakich szukałeś od dawna! Rozwijają umiejętności prowadzenia tańców i
zabaw integracyjnych opracowanych na podstawie ﬁgur i motywów tanecznych
polskich tańców narodowych i regionalnych oraz tekstów i melodii ludowych.
Poznasz nieskomplikowane układy taneczne- między innymi: poloneza, kujawiaka,
krakowiaka, polki, trojaka, owczareczka, polki tramblanki, liter, walczyka
lubelskiego. Przekonasz się jak łatwo można wykorzystać działania plastyczne oraz
muzyczne podczas zajęć.
Uczestnicząc w warsztacie nabędziesz i udoskonalisz umiejętności zastosowania
form polskich tańców do procesów integracyjnych w grupie. Poznasz gotowe
metody służące wzbudzaniu zainteresowania narodowym dziedzictwem wśród
osób w różnym wieku. Gwarantowana duża dawka dobrej zabawy, ruchu, relaksu i
odprężenia. Praktyczne metody rozwijania zamiłowania do kultury narodowej i
wzbogacanie treści edukacyjnych tzw. ścieżek regionalnych. Zanurzymy się w
kolorowy świat folkloru.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00 (sobota)
Termin: 16 II 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 140 zł (wpłata do 1 II 2019)
Prowadzący: Mirek Bzowski, Trener KLANZA I stopnia, Bogatynia
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TAŃCE INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ- CZ. II*
NOWOŚĆ!
Niebagatelny warsztat taneczny z dalekiego Białegostoku! Warsztaty rozwijają
umiejętności tańczenia proponowanych tańców integracyjnych do melodii różnych
narodów (m.in. „Szkocka polka”, „Spacer po Atenach”, „Na wrzosowiskach”),
tańczenia tańców w wersji na siedząco (m.in. „Polka lubelska”, „Tupacz”), tańczenia
i śpiewania zabaw muzyczno-ruchowych (m.in.: „Gość”, „Parada instrumentów”,
„Taniec kolorów”).
Na warsztacie skupimy się na ćwiczeniu umiejętności tańczenia tańców
integracyjnych do melodii różnych narodów oraz uświadomieniu znaczenia tańca w
procesie integracji grupy. Co ważne- nabędziemy umiejętności nauczania
proponowanych tańców i zabaw muzyczno-ruchowych. Doświadczymy na sobie
„że tańczyć może każdy”.
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9.00-17.00 (sobota)
Termin: 23 II 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 135 zł (wpłata do 8 II 2019)
Prowadzący: Jarosław Jatel, Trener KLANZA I stopnia, Białystok
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POPLĄSAJ, POBRYKAJ, POHASAJ
PO ŁĄKACH, POLACH I LASACH*
NOWOŚĆ!
Uwaga nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, pracownicy domów kultury,
organizatorzy czasu wolnego i wypoczynku dzieci oraz młodzieży!
Warsztaty są propozycją nauki nowych oraz uporządkowania metodycznego
znanych już wcześniej metod. Stanowią próbę pobudzenia do twórczego ich
wykorzystania w plenerze, na wycieczce, „zielonej szkole” itp. Program w zakresie
teoretycznym dostarcza wiedzy na temat organizacji przestrzeni, bezpieczeństwa
grupy, kinezjologii, roli zabawy w życiu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem
zabaw ruchowych i ruchowo-muzycznych. Jest praktyczną lekcją integracji grupy
na różnych jej płaszczyznach oraz stymulacji ekspresji dziecka. W programie
między innymi odmiana berka, zabawy o treściach ekologicznych, metody
informacji zwrotnej, zabawy rozwijające koncentrację.
Jako uczestnik nie tylko poznasz nowe metody, ale dowiesz się też jak dobierać
odpowiednie do sytuacji i grupy zabawy plenerowe. Będziesz potraﬁł przygotować
przestrzeń do zabawy jak również nauczysz się odpowiednio moderować zabawędbając o odpowiednią dynamikę oraz twórczą inspirację, stosując zasady
bezpieczeństwa, modyﬁkując programy zajęć do potrzeb wiekowych i etapu
rozwoju grupy.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 16.00-20.00 (piątek)
Termin: 22 II 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 85 zł (wpłata do 9 II 2019)
Prowadzący: Jarosław Jatel, trener KLANZA I stopnia, Białystok
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ŁATWE TAŃCE DLA KAŻDEGO- MAŁEGO I DUŻEGO*
NOWOŚĆ!

Nowy warsztat małżeńskiego duetu! Tańce, zabawy integracyjne i działania
plastyczne zostały zebrane w bloki tematyczne: „Od Azji do Ameryki Południowej”,
„Na Dzikim Zachodzie”, „Na zamku”, „W kosmosie”, “W Polsce”. W choreograﬁach
zostały wykorzystane rekwizyty takie, jak chustki, pompony i wstążki
gimnastyczne.

Warsztat jest adresowany do nauczycieli przedszkoli i wczesnej edukacji,
nauczycieli świetlic oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00 (sobota)
Termin: 9 III 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 150 zł (wpłata do 23 II 2019)
Prowadzący: Anna i Piotr Pokój, Trenerzy KLANZA I stopnia, Kraków
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Z MATEMATYKĄ ZA PAN BRAT OD NAJMŁODSZYCH LAT*
NOWOŚĆ!
Uwaga nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego,
edukatorzy domowi!
To propozycja dla wszystkich, którzy chcą w ciekawy, nieszablonowy sposób
przybliżyć najmłodszym podstawowe zagadnienia matematyczne.
W programie wiele gier, zabaw oraz ćwiczeń plastycznych doskonalących
umiejętności dodawania, odejmowania, przeliczania, a także rozpoznawania ﬁgur
geometrycznych.

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 10:00-18:00 (sobota)
Termin: 30 III 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 135 zł (wpłata do 16 III 2019)
Prowadzący: Marta Ratajczak, Trener KLANZA I stopnia, Poznań
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MYŚLOGRAFIA- MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI
(warsztaty gościnne)*
NOWOŚĆ!
Znasz podstawy sketchnotingu? Zapraszamy na warsztat zastosowania notowania
graﬁcznego w edukacji!
Sięgniemy po inspirację do nauczycieli z całej Polski! Prezentacja prac członków
grupy MYŚLOGRAFIA pozwoli nam przekonać się na własne oczy jak myślograﬁa
wykorzystywana jest w praktyce. Skupimy się na praktyce w edukacji- jednym
słowem gdzie przydaje się sketchnoting. Ale przede wszystkim będziemy ćwiczyć!
Ćwiczenia wizualnego przedstawiania procesu, deﬁnicji, streszczenia, notowania na
żywo, rozwiązywania problemów, itp.
Dodatkowym atutem warsztatu jest mała grupa (do 20 osób)!

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00 (sobota)
Termin: 6 IV 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 160 zł (wpłata do 23 III 2019)
Prowadzący: Agata Baj -pasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i
rozwoju; trener efektywnych technik uczenia (się), pedagog, doradca zawodowy i
personalny, Stargard
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RUROWY DŻEM – PODSTAWOWE SPOSOBY WYKORZYSTANIA
BUM BUM RUREK
W ZABAWIE I EDUKACJI
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, pracowników świetlic oraz studentów. Podczas warsztatów
uczestnicy poznają podstawowe zasady gry na Bum Bum Rurkach – kolorowych,
muzycznych tubach wykonanych z bezpiecznego i wytrzymałego tworzywa.
Celem warsztatów jest przedstawienie sposobów wykorzystania tej innowacyjnej,
niebanalnej zabawki podczas działań muzycznych, tanecznych i ruchowych, a także
podczas wprowadzania dzieci i świat liter i nauki czytania oraz edukacji
matematycznej.
Bum Bum Rurki to niezwykle prosta zabawka edukacyjna dla dzieci i dorosłych,
która daje praktycznie nieograniczone możliwości zabawy oraz edukacji muzycznej
(może stać się wstępem do nauki gry na innych instrumentach).
Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych, 9:00-17:00 (sobota)
Termin: 11 V 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 140 zł (wpłata do 27 IV 2019)
Prowadzący:Magdalena Iwanowska, Trener KLANZA II stopnia, Poznań
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SŁOWNE I MATEMATYCZNE ZABAWY DYDAKTYCZNE
Zajęcia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli oraz nauczania początkowego.
Prezentują różnorodne sposoby uatrakcyjnienia zajęć z zakresu mowy i myślenia
oraz pojęć matematycznych. Uczestnicy zajęć poznają różnorodne zabawy z literą,
słowem oraz liczbą do wykorzystania w pracy z małymi dziećmi przy użyciu
prostych środków dydaktycznych.
Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych, 9:00-14:00 (niedziela)
Termin: 12 V 2019
Miejsce: Bydgoszcz, ul. Goszczyńskiego 3, Filia SP 63
Koszt: 85 zł (wpłata do 27 IV 2019)
Prowadzący:Magdalena Iwanowska Trener KLANZA II stopnia, Poznań
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ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia na warsztaty i szkolenia przyjmujemy wyłącznie poprzez elektroniczne
formularze
on-line.
Dostępne
są
na
naszej
stronie
internetowej:
http://www.klanza.bydgoszcz.pl/warsztaty/
Dotyczy to także list rezerwowych.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem udziału jest dokonanie
zgłoszenia oraz wpłaty na rachunek bankowy nie później niż 14 dni przed
terminem szkolenia.
Dane do wpłat zostaną automatycznie przesłane drogą mailową po wypełnieniu
elektronicznego formularza.
Uwaga!
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy o informację mailową.
Zwrot opłaty za uczestnictwo przysługuje tylko osobom, które zgłosiły swoją
rezygnację najpóźniej 14 dni przed warsztatem.

* zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin warsztatów, warunkiem
realizacji warsztatu jest zebranie grupy minimalnej.

W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt mailowy:
klanza.bydgoszcz@gmail.com
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