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Polkowice, dnia 13.12.2017r. 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 

http://www.polkowice.edu.pl 

ZAPRASZA 
nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  

nauczyciele świetlic, organizatorzy czasu wolnego, animatorzy,  
osoby zainteresowane poznaniem metody pedagogika zabawy i metody KLANZY 

                                                                   
na kurs doskonalący: 

„METODY INTEGRACYJNE W PRACY Z GRUPĄ 

- wprowadzenie do pedagogiki zabawy” 

 
w terminie 

16 lutego 2018 roku, godz. 16:00 – 19:45 
17 lutego 2018 roku, godz.   9:00 – 17:00 

 (15 godzin dydaktycznych) 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1  
(sala konferencyjna parter, w przypadku większej ilości osób inna sala na terenie Polkowic) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia  05.02.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego            
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele szkolenia: 
Rozwijanie umiejętności organizacji sytuacji początkowych w grupie, prowadzenia dyskusji, prowadzenia zabaw 
integracyjnych, ruchowych, muzycznych, organizowania imprezy dla dużej grupy, zabaw z chustą, pozyskiwania 
informacji zwrotnej. 
 
Program: 

Piątek 
 Metody integracji grupy – organizacja sytuacji początkowych. 
 Tańce integracyjne i zabawy muzyczne w pracy z grupą. 
 Metody aktywizujące w pracy z grupą i przykłady ich wykorzystania w zajęciach dydaktycznych. 

Sobota 
 Metody integracji grupy – organizacja sytuacji początkowych. 
 Podstawy teoretyczne pedagogiki zabawy. 
 Integracyjne zabawy z chustą animacyjną. 
 Tańce integracyjne i zabawy muzyczne w pracy z grupą. 
 Zabawy fabularyzowane dla małych i dużych grup. 
 Metody aktywizujące w pracy z grupą i przykłady ich wykorzystania w zajęciach dydaktycznych. 
 Metody informacji zwrotnej. 

 

Korzyści z udziału: 

 poznanie zasad i podstaw pedagogiki zabawy oraz założeń metody KLANZY, 

 nabycie i doskonalenie umiejętności stosowania metod pedagogiki zabawy w grupie,  

 poznanie skutecznych metod aktywizacji i integracji grupy, wymiany doświadczeń oraz zbierania 

informacji zwrotnej. 
 

Koszt : 150 zł 
 
Informacja o firmie szkoleniowej / trenerze realizującym szkolenie. 

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Bogatyni – niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu    
ogólnokrajowym, wpisana do ewidencji prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  pod 
numerem  2/2013 

mailto:podm@polkowice.edu.pl
http://www.polkowice.edu.pl/
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Lucyna Bzowska  
Trener III stopnia PSPiA KLANZA. Superwizor  
Warsztaty prowadzi od 1996 roku w zakresie metod aktywizujących i metod pedagogiki zabawy oraz tańców 
integracyjnych. 
Mirosław Bzowski 
Trener II stopnia PSPiA KLANZA.  
Warsztaty prowadzi od 2002 roku w zakresie metod aktywizujących i metod pedagogiki zabawy oraz tańców 
integracyjnych. 
 
 

 
                                                                                        Serdecznie zapraszamy 
                                                               do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


