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                                                  Polkowice, dnia 02.01.2019r. 

   
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  
 

zainteresowanych nauczycieli 
 

NA  WARSZTATY DOSKONALĄCE 
 

ZDROWE SŁODYCZE 
 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

10.01.2019r. godz. 16.00-20.00 
(5 godziny dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter)  
 

Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 03.01.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 

Cele szkolenia: 
1. Promocja zdrowego stylu życia 
2. Poznanie prostych sposobów na zamienniki białego cukru 
3. Nauczenie się robienia prostych zdrowych słodyczy z naturalnych składników 
4. Wprowadzenie do tematyki odpowiedzialnej konsumpcji 

 

Program: 
1. Wprowadzenie do zagadnienia zdrowego odżywiania 
2. Odpowiedzialna konsumpcja jako wybór od najmłodszych lat (np. zakup słodyczy przez dzieci, 

czytanie składu produktów i rozszyfrowywanie ukrytych składników itp.) 
3. Poznanie zamienników białego cukru 
4. Poznanie właściwości  degustacja składników, z których zostaną przygotowane słodycze 
5. Przygotowanie słodyczy 

 

Korzyści: 

1. Uczestnik będzie miał możliwość przeprowadzenia zajęć o zdrowym odżywianiu dla dzieci 
i/lub ich rodziców 

2. Uczestnik nauczy się jak przygotować proste, smaczne i zdrowe słodycze 
 

Prowadzący szkolenie: Danuta Nowak        

Kwalifikacje i doświadczenie. 

pedagog, trener, coach, rękodzielnik. Na stałe współpracuje  z Ośrodkiem Twórczych Działań 

Edukacyjnych gdzie realizuje projekty edukacyjne  o charakterze artystycznym i rozwojowym. Podczas 

stypendium w szkole ludowej Dansk Folkeskole w Brenderup w Danii doskonaliła umiejętności  

w zakresie rękodzieła oraz różnorodnych technik plastycznych. Absolwentka m.in. Arteterapii oraz 

kursu: „Sztuka jako forma rozwoju, terapii i uzdrawiania”. Od 2005 roku prowadzi zajęcia plastyczne  

i rękodzielnicze dla wszystkich grup wiekowych w warsztatach terapii zajęciowej, w placówkach 

oświaty, na zielonych szkołach, obozach rozwojowych, festiwalach itp.                                                   

 
                                   Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
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