
 
 
  

w
w

w
.f

a
m

il
a

n
d

ia
.p

l 

2
0

1
5

/1
6

 

In
fo

rm
a

to
r 

sz
k

o
le

n
io

w
y

 

I n f o r m a t o r  s z k o l e n i o w y  d l a  N a u c z y c i e l i   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stowarzyszenie FamiLANDIA, ul . Karczemna 43, 54 -067 Wrocław  

Kontakt: szkolenia@familandia.pl , tel.  503 41 38 51, 695  745 135, 

www.familandia.pl  
2 
 

 

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI I PROWADZENIA 
WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH 

 
1. Wszystkie szkolenia prowadzą szkoleniowcy będący praktykami w swoich dziedzinach, 

posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy. 
2. W czasie każdego szkolenia organizator zapewnia bufet kawowy. Podane godziny to 

godziny zegarowe (1h = 60 min.) 
3. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie 

w warsztacie szkoleniowym. 
4. Miejsca szkoleo: 

 Przedszkole nr 62 przy ul. Stabłowickiej 97 we Wrocławiu – dojazd autobusami 101, 102 i  
103, przed przedszkolem znajduje się bezpłatny parking. 

 Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3, ul. Legnicka 65 – 
dojazd autobusami: 101, 119, 122, 128, 129, 140 oraz tramwajami: 3, 10, 20, 31 Plus, 32 
Plus, 33 Plus. Przed Centrum znajduje się bezpłatny parking, do którego można dojechad 
wyłącznie od strony ul. Wejherowskiej. 

 
 
 

ZAPISY: 
 Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia na adres e-mailowy 

Stowarzyszenia FamiLANDIA: szkolenia@familandia.pl 

 W zgłoszeniu proszę podad: imię i nazwisko, nazwę szkolenia oraz jego termin, numer 
telefonu do kontaktu. Prosimy o dokładne dane palcówki/firmy, gdy potrzebny będzie 
rachunek oraz informację, jeśli rachunek ma byd wystawiony i dostarczony przed wpłatą 
(w przypadku pokrycia kosztów warsztatu przez placówkę). 

 Warunkiem udziału w szkoleniu jest opłacenie kosztów szkolenia na tydzieo przed 
terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku pokrywania kosztów przez placówkę 
termin płatności uzgodniony zostanie indywidualnie. 

 Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest po telefonicznym lub e-mailowym zgłoszeniu do 
organizatora do tygodnia przed terminem szkolenia. Rezygnacja po tym terminie nie 
uwzględnia zwrotu wniesionej opłaty. W przypadku deklaracji opłacenia szkolenia przez 
placówkę rezygnacja po terminie 7 dni przed szkoleniem oznacza obciążenie placówki 
kosztami szkolenia. 

 W sytuacji, gdy nie zbierze się minimalna grupa uczestników, organizator zastrzega sobie 
możliwośd odwołania szkolenia. W takiej sytuacji zapłacone kwoty zostają w całości 
zwrócone uczestnikom.  
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STOWARZYSZENIE FamiLANDIA 
SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI NA ROK SZKOLNY 2015/16  

 

L.p. TEMAT SZKOLENIA, PROWADZĄCY            TERMINY I MIEJSCE 

1.  Rytmiczny zwierzyniec 
mgr Monika Jeszke 

26.09.2015 P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

09.00 – 14.00 
07.05.2016 

2.  Trudne zachowania dzieci: bicie, gryzienie. 
mgr Krystyna Pawelec 

30.09.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

3.  Integracja sensoryczna – jak rozpoznad 
zaburzenia u dziecka? 
mgr Anna Mazurczyk-Peisert 

03.10.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 14.00 

4.  Skuteczne metody pracy logopedycznej cz II 
dr Iwona Michalak-Widera 

04.10.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 16.00 

5.  
Elementy  metody Marii Montessori w 
codziennej pracy z dziedmi. 
mgr Agata Rudzioska-Zigouras 

14.10.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

6.  KORP – standaryzowane narzędzie do 
diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 
1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i 
zaburzonego rozwoju u dzieci. 

mgr Elżbieta Bogacz 
mgr Anna Bogacz 

17.10.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 16.00 

7.  Zabawy muzyczne – ZIMA 
mgr Natalia Ogorełkowa –Stanko 

24.10.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 13.30 

8.  
Zabawy logopedyczne – wspieranie rozwoju 
mowy w edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej. 
mgr Lidia Sieklucka 

28.10.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

9.  Pozytywna dyscyplina w praktyce. 
mgr Marzena Tkocz 

30.10.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
16.00 – 19.00 

10.  Trudne zachowania dziecka przedszkolnego 
w grupie. 
mgr Marzena Tkocz 

04.11.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

11.  
Praktyczne aspekty pracy logopedy z 
dzieckiem z opóźnionym rozwojem mowy. 
mgr  Bogumiła Szumska 

07.11.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 14.00 

12.  

Jak mówid, żeby dzieci nas słuchały, 
Jak słuchad, żeby dzieci do nas mówiły. 
mgr Agnieszka Helwing-Brodala 
mgr Paweł Romaszko 

13.11.2015 
14.11.2015 
27.11.2015 
28.11.2015 

P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

16.00 – 19.00 
09.00 – 15.00 
16.00 – 19.00 
09.00 – 15.00 

13.  
Zabawy melodyczno-rytmiczne z użyciem 
wstążki 
mgr Monika Jeszke 

14.11.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 13.00 

14.  Przeciwdziałanie agresji w szkole 
mgr Marzena Tkocz 

18.11.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

15.  Matematyka na wesoło dla grup 
przedszkolnych 
mgr Wiktoria Kiwior, mgr Karolina Skrzypek 

25.11.2015 
Sektor 3 

ul. Legnicka 65 
16.00 – 19.00 

11.05.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
16.00 – 19.00 
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16.  Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch 
z wykorzystaniem elementów Metody Ruchu 
Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
mgr Agata Rudzioska-Zigouras 

11.12.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
16.00 – 19.00 

20.05.2016 

17.  „Złośd to nic złego, strach to nic strasznego” 
– jak wspierad harmonijny rozwój 
emocjonalny przedszkolaków. 
mgr Agnieszka Helwing-Brodala 

12.12.2015 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 15.00 

06.04.2016 
13.04.2016 

P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

16.00 – 19.00 
16.00 – 19.00 

18.  Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 
 prof. J. Cieszyoskiej. 
 Wydawnictwo VIR 

termin 
podany będzie 

do kooca 
września 2015 

P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

09.00 – 13.00 

19.  Strategiczna metoda usprawniania realizacji 
fonemów. 
prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska 

16.01.2016 
17.01.2016 

P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

09.00 – 18.00 
09.00 – 18.00 

20.  Rozwiązywanie trudnych sytuacji 
wychowawczych (studium przypadków).  
mgr Marzena Tkocz 

02.03.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
16.00 – 19.00 

21.  Techniki behawioralne w pracy z dziedmi. 
mgr Anna Mazurczyk-Peisert 

05.03.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 15.00 

22.  Trudny rodzic – jak z nim współpracowad? 
mgr Marzena Tkocz 

05.03.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 14.00 

23.  Dzieci w świecie mediów.  
mgr Joanna Anioł 

09.03.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
16.00 – 19.00 

24.  Głoski najczęściej zniekształcane. 
mgr Barbra Szumska  

12.03.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 12.00 

25.  Muzykoterapia dla przedszkolaków. 
mgr Natalia Ogorełkowa –Stanko 

12.03.2016 P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

09.00 – 13.30 
21.05.2016 

26.  Emisja głosu – jak mówid/ co robid żeby nie 
bolało? 
mgr Magdalena Michalak 

01.04.2016 
08.04.2016 
15.04.2016 

P-62 ul. 
Stabłowicka 97 

16.00 – 19.00 
16.00 – 19.00 
16.00 – 19.00 

27.  Dzieci z Zespołem Aspergera i ze spektrum 
Autyzmu. 
mgr Krystyna Pawelec 

02.04.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 13.00 

28.  
Animator zabaw i działao plastycznych. 
mgr Lidia Sieklucka 
mgr Agnieszka Helwing-Brodala 
mgr Aleksandra Karbowniczek 

09.04.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 15.00 

29.  Karta Oceny Zachowania i Emocji (KOZE) 
mgr Anna Bogacz-Rybczak 

14.05.2016 
P-62 ul. 

Stabłowicka 97 
09.00 – 13.00 

30.  
Metoda Wideotreningu Komunikacji (VIT) w 
przedszkolu i szkole – dokładna analiza 
przypadku ze wskazaniami rozwiązania 
problemu. 
mgr Agnieszka Helwing-Brodala 

do uzgodnienia 
w placówce 
nauczyciela 

nagrywanie: 
podczas zajęd, 

omawianie: 
w dogodnym 

terminie 
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SZCZEGÓŁOWY OPIS SZKOLEO, CENNIK 

L.P. NAZWA SZKOLENIA i PROGRAM CZAS KOSZT 

1.  
RYTMICZNY ZWIERZYNIEC 

Szkolenie ma charakter autorski i skierowane jest do osób pracujących z dziedmi w 
wieku 4-7 lat. Zajęcia polegają na praktycznym  wprowadzeniu dzieci do krainy 
różnych melodii, rytmicznej zabawy tekstem, ruchu do muzyki, gry na instrumentach  
perkusyjnych oraz zabawy  rekwizytem (np. chustką). Umożliwi nam to aktywne 
słuchanie muzyki ilustrującej zwierzęta oraz takiej, przy której możemy sobie 
niezależnie od zamierzeo kompozytora sami zwierzęta wyobrazid, a także 
nawiązanie do odgłosów i sposobu poruszania się zwierząt. 

Program szkolenia: 

1. Dwiczenia i zabawy melodyczno – rytmiczne, kształtujące koncentrację na rytmie 
oraz przebiegu linii melodycznej, a także refleks przy kontrastowych zmianach  
wartości rytmicznych  i wysokości dźwięków. Dodatkowym atutem  zabaw jest 
rozwijanie aparatu mowy i poprawnego wymawiania tekstu. 

2. Nauka 6 układów przestrzenno – ruchowych do utworów muzycznych 
o zróżnicowanym  charakterze i czasie trwania, pobudzających ekspresję ruchową 
dziecka, kształtujących wyobraźnię przestrzenną i umiejętnośd skupienia uwagi na 
przebiegu danego utworu. 

3. Wprowadzenie instrumentacji (przy wykorzystaniu dziecięcych instrumentów 
perkusyjnych)  do trzech utworów muzycznych. 

4. Twórcza improwizacja uczestników szkolenia, w oparciu o zaproponowany 
fragment muzyczny. 

Prosimy o przybycie w wygodnym, nie krępującym  ruchów stroju i miękkim obuwiu 
zmiennym lub skarpetkach. 

5h 150 zł 

2.  TRUDNE ZACHOWANIA DZIECI – BICIE, GRYZIENIE 

Co to są trudne zachowania? Dlaczego dzieci tak się zachowują? Co możemy zrobid, 
aby poradzid sobie z tak zwanym „trudnym zachowaniem” dziecka? 

Program szkolenia: 
1. Co to są trudne zachowania. 
2. Wygaszanie trudnych zachowao – model ABC. 
3. Dlaczego podwrażliwośd prioprioceptywna może byd przyczyną bicia, gryzienia, 

popychania. 
4. Normalizacja odbioru wrażeo proprioceptywnych – dwiczenia. 
5. Rozmowa z rodzicami dzieci, które wykazują zachowania trudne. 

3h 100 zł 

3.  INTEGRACJA SENSORYCZNA – jak rozpoznad zaburzenia u dziecka? 

1. Dysfunkcje procesów integracji sensorycznej jako przyczyny zaburzeo 
w rozwoju. 

2. Jak stwierdzid zaburzenia procesów integracji sensorycznej. 
3. Kiedy dziecku potrzebna jest profesjonalna pomoc. 
4. Jak pomóc dziecku z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

5h 150 zł 

4.  SKUTECZNE METODY PRACY LOGOPEDYCZNEJ CZ. II 

1. Wymowa międzyzębowa a seplenienie międzyzębowe. 
2. Postępowanie logopedyczne w przypadku zaburzonej artykulacji *t, d, n+. 
3. Diagnoza i terapia rynolalii. 
4. Problemy ortodontyczne i ich wpływ na mowę. 
5. Terapia seplenienia bocznego. 

7h 350 zł 
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5.  ELEMENTY METODY MARII MONTESSORI W CODZIENNEJ PRACY Z DZIEDMI.  

Szkolenie dla nauczycieli przedszkolnych i nauczania początkowego uczących dzieci 
w normie rozwojowej oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenie 
połączone z zajęciami warsztatowymi zapozna uczestników 
z podstawowymi założeniami pedagogiki Montessori oraz elementami metody do 
wykorzystania podczas dnia pracy w przedszkolu lub szkole. 

Po ukooczeniu szkolenia uczestnik: 
1. Będzie znał podstawy pedagogiki Montessori. 
2. Będzie miał nowe, ciekawe koncepcje zaplanowania i przeprowadzenia 

atrakcyjnych zajęd dotyczących czterech pór roku, zajęd wyciszających, 
niebanalnych i ciekawych uroczystości urodzinowych. 

3. Pozna interesujące elementy metody do wykorzystania podczas dnia pracy 
• Kalendarz kołowy pór roku 
• Kalendarz liniowy 
• Lekcje ciszy 
• „Urodzinowe słoneczko” – urodziny po montesoriaosku. 

3h  100 zł 

6.  KORP – STANDARYZOWANE NARZĘDZIE DO DIAGNOZY FUNKCJONALNEJ DZIECKA 
W WIEKU OD 1. M. Ż. DO 9. R. Ż. OCENA PRAWIDŁOWEGO I ZABURZONEGO 
ROZWOJU U DZIECI. 

Warsztat adresowany jest dla pedagogów, psychologów, logopedów, wychowawców 
i nauczycieli, a także innych specjalistów, którzy chcą dokonad oceny rozwoju dziecka w 
wieku od 1. miesiąca życia do kooca 9. roku życia. 
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są odpowiedzią na potrzebę 
stworzenia narzędzia, które pozwoli w prosty i przejrzysty sposób dokonad diagnozy 
rozwoju dziecka. Za pomocą kart można ocenid etap rozwojowy, na którym znajduje się 
dziecko, określid sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryd opóźnienia, 
dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju. Integralną częścią badania jest procedura 
pretestu (KORP-PRE), która umożliwia zastosowanie narzędzia w przypadku dzieci 
z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego poprzez dobranie odpowiedniego poziomu 
wyjściowego badania. 
Narzędzie składa się z kart oceny zawierających konkretne próby badawcze, których 
sposób przeprowadzenia jest dokładnie opisany w szczegółowej instrukcji. Wyniki 
badao są oceniane w formie punktowej i zobrazowane za pomocą profilu sfer rozwoju 
psychoruchowego. Do prób zawartych w Kartach dołączone są odpowiednio dobrane 
pomoce obrazkowe i zabawki, które ułatwiają przeprowadzenie badania, a ich stałośd 
decyduje o obiektywności diagnozy. 
Zastosowanie Kart umożliwia również ukierunkowanie dalszej pracy 
psychopedagogicznej z dzieckiem. 
Program szkolenia: 
1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart Oceny Rozwoju 

Psychoruchowego. 
2. Rozwój psychoruchowy dziecka i metody jego oceny w świetle najnowszej wiedzy 

z zakresu psychologii rozwojowej. 
3. Charakterystyka kwestionariusza. 
4. Warunki przeprowadzania badania. 
5. Wywiad z opiekunem dziecka. 
6. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (próby badawcze 

w postaci zadao, obserwacji i informacji z wywiadu). 
7. Profil rozwoju psychoruchowego dziecka. 
8. Badanie dzieci podejrzanych o opóźnienie psychoruchowe – procedura pretestu 

KORP-PRE. 
9. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków 

diagnostycznych. 
10. Omówienie wybranych kart oceny oraz zastosowanych w badaniu pomocy. 

7h 350 zł 
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11. Analiza indywidualnych przypadków: materiał filmowy przedstawiający pełne 
badanie dziecka wraz z analizą wyników – dwiczenie praktyczne. 

12. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu 
do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi problemami rozwojowymi – dwiczenie 
praktyczne. 

7.  „ZABAWY MUZYCZNE – ZIMA”  oraz propozycja uroczystości dla różnych grup 
wiekowych: „Jasełka”, „Dzieo Babci i Dziadka” z płytą CD. 

W programie :  
- zabawy  rytmizujące; 
-dwiczenia relaksacyjne; 
- piosenki; 
- pląsy i taoce; 
-gra na instrumentach perkusyjnych. 

„Szkolenia zawierają bardzo łatwe i ciekawe zabawy muzyczne, rozwijające 
motorykę, pamięd, koncentrację i słuch, zabawy z instrumentami perkusyjnymi oraz 
różnymi atrybutami (chusty, szarfy, pompony). Na zakooczenie przedstawię swoje 
najlepsze pomysły na uroczystości przedszkolne, zawarte w scenariuszach 
i nagraniach CD. Mogę się pochwalid nowymi formami pracy z dziedmi: pantomimą, 
musicalem, teatrem piosenki. („Kopciuszek”, „Smerfy u Babci”, „Dziadek do 
orzechów”, „Calineczka” i t.d.)” – N. Ogorełkowa-Stanko. 

4,5h 150 zł  

8.  ZABAWY LOGOPEDYCZNE – WSPIERANIE ROZWOJU MOWY W EDUKACJI 
PRZEDSZKOLNEJ I WCZESNOSZKOLNEJ. 

Szkolenie dzieli się na częśd teoretyczną oraz praktyczną – nauczyciele sami wykonają 
swoją pomoc logopedyczną oraz na sobie przedwiczą różne propozycję gier i zabaw 
logopedycznych. Materiał szkolenia można wykorzystad, aby przygotowad zajęcia dla 
rodziców. 

Program szkolenia: 

1. Kiedy „lowel” zamieni się w rower – etapy rozwoju mowy i ich specyfika. 
2. Dlaczego nie zawsze wolno poprawiad dziecko. 
3. Mamo, Tato nie przeszkadzaj! – jak nieświadomie wpędzamy dziecko w wady 

wymowy. 
4. Jak rozwijad mowę dziecka – ujęcie praktyczne. 
5. Propozycje  gier, dwiczeo i zabaw, które nauczyciele mogą wprowadzad 

w codziennej pracy w przedszkolu i szkole. 

3h 100 zł 

9.  POZYTYWNA DYSCYPLINA W PRAKTYCE. 

Gdy zdarza Ci się myśled, że Twoje działania wychowawcze są nieskuteczne… 
Gdy masz wrażenie, że wprowadzanie zasad kosztuje Cię za dużo emocji… 
Gdy masz poczucie, że im więcej mówisz, tym bardziej dzieci nie chcą Cię słuchad… 
Spróbuj zastosowad Dyscyplinę na TAK! 
Pozytywna dyscyplina to pomysł na to, jak bez przemocy i karania, 
z szacunkiem i miłością, przekazad dziecku mądrośd życiową, tak, by umiało samo 
podejmowad właściwe decyzje i rozwiązywad problemy. 

W programie : 
1. Pozytywne podejście – co zamiast kary. 
2. O co naprawdę dziecku chodzi, gdy jest niegrzeczne. 
3. Logiczne konsekwencje i szukanie rozwiązao. 
4. Budowanie osobistej mocy dziecka. 
5. Zmiany w systemie wychowawczym przedszkola /szkoły, jakich wymagad może 
stosowanie pozytywnej dyscypliny. 
6. Jak można przekonad do stosowania teorii pozytywnej dyscypliny rodziców dzieci. 

3h 100 zł 
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10.  TRUDNE ZACHOWANIA DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO W GRUPIE 

1. Zaburzenia ujawniające się w trudnych sytuacjach wychowawczych. 
2. Przyczyny trudnych zachowao przedszkolaków. 
3. Błędy wychowawcze, na które narażeni są nauczyciele. 
4. Wybrane metody wpływu wychowawczego w konkretnych sytuacjach 

problemowych. 
5. Kiedy/jak opracowywad procedury działao wychowawczych. 

3h 100 zł 

11.  PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY LOGOPEDY Z DZIECKIEM Z OPÓŹNIONYM 
ROZWOJEM MOWY. 

1. Co to jest ORM  - definicje 

 Samoistny opóźniony rozwój mowy; 

 Niesamoistny opóźniony rozwój mowy. 

2. Postępowanie diagnostyczne w przypadku dziecka z ORM. 

3. Postępowanie terapeutyczne  w przypadku dziecka z SORM i NORM. 

5 h 150 zł 

12.  JAK MÓWID, ŻEBY DZIECI NAS SŁUCHAŁY.  

JAK SŁUCHAD, ŻEBY DZIECI DO NAS MÓWIŁY. 

Szkolenie na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish pod tym samym tytułem, 
dostosowane do pracy nauczyciela. Celem szkolenia jest poznanie alternatywnych 
sposobów komunikacji z dziedmi. Każdy warsztat to również praktyczne 
przedwiczenie nowych umiejętności oraz rozmowy o konkretnych problemach 
uczestników.  

Program szkolenia: 
1. Stawianie i przestrzegad granic. 
2. Rozpoznawanie uczud dziecka i pomoc w radzeniu sobie z uczuciami. 
3. Zachęcanie do współpracy. 
4. Co zamiast karania. 
5. Konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w klasie. 
6. Zachęcanie do samodzielności. 
7. Przyjmowanie ról przez dzieci w grupie. 
8. Magiczna moc doceniania. 

Warsztaty prowadzone są metodami aktywnymi: dyskusje, udział w scenkach, 
dwiczenia, praca w grupkach. Cykl obejmuje 4 spotkania, razem 18h zegarowych. 

18h 

4 dni: 

3h pt 

6h sb 

3h pt 

6h sb 

350 zł 

13.  ZABAWY MELODYCZNO – RYTMICZNE Z UŻYCIEM WSTĄŻKI. 

Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych i jest przeznaczone głównie  
dla nauczycieli pracujących z dziedmi w wieku przedszkolnym. Uczestnicy wezmą 
aktywny udział w proponowanych dwiczeniach.  

Celem szkolenia jest zaprezentowanie w jaki sposób można słuchad z dziedmi muzyki 
w sposób aktywny, z wykorzystaniem rekwizytu, jakim jest wstążka animacyjna, 
a także w jaki sposób pobudzad dzieci do swobodnej, twórczej improwizacji głosem 
i ruchem ciała. 

W programie : 
1. Muzyczne przywitanie z użyciem wstążki animacyjnej. 
2. Przygotowanie własnej wstążki animacyjnej. 
3. Rozgrzewka. Przygotowanie ciała do swobodnej ekspresji ruchowej. 
4. Wykorzystanie wstążki animacyjnej przy udziale głosu: 
- zaproponowanie krótkich śpiewanek, w których ruch wstążki podkreśla kształt linii 
melodycznej; 
- wykonywanie krótkich motywów rytmicznych, w których ruch wstążki obrazuje 
wartości rytmiczne długie, krótkie; 

5. Wykorzystanie wstążki animacyjnej podczas interpretacji ruchowej trzech 
fragmentów muzycznych- tworzenie układów choreograficznych. W trakcie 

4h 120 zł 
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szkolenia obowiązuje luźny wygodny strój. Każdy uczestnik otrzyma 
wykorzystywany na warsztatach materiał muzyczny. 

14.  PRZECIWDZIAŁANIE AGRESJI W SZKOLE 

1. Agresja – w czym tkwi problem? 
2. Oblicza agresji. 
3. Czy zabawy mogą byd agresywne? 
4. Zapobieganie agresji uczniów. 
5. Jak radzid sobie z własną agresją? 

3h 100 zł 

15.  MATEMATYKA NA WESOŁO DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH 

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wychowania przedszkolnego. W trakcie 
szkolenia przedstawione będą najważniejsze doniesienia z badao dotyczących 
rozwoju myślenia matematycznego oraz jego poszczególnych etapów, jak również 
połączenie teorii z praktyką, czyli zabawy, zajęcia i pomoce, jakie można stosowad w 
grupie przedszkolnej, tak aby uczenie się matematyki było przyjemne i odnosiło 
największe efekty. 
Program szkolenia: 
1. Charakterystyka etapów rozwoju myślenia matematycznego dzieci wieku od 3 do 7 

lat. 
2. Zakłócenia w przebiegu rozwoju myślenia matematycznego. 
3. Intuicje matematyczne dzieci przedszkolnych. 
4. Rozwój dziecięcego liczenia. 
5. Wspomaganie rozumowania operacyjnego. 
6. Wspomaganie odporności emocjonalnej oraz sposobów pokonywania trudności w 

nauce. 
7. Kształtowanie dojrzałości do uczenia się matematyki. 
8. Praktyczne sposoby wspierania rozwoju myślenia matematycznego na różnych 

etapach rozwoju: zabawy, zajęcia, gry, pomoce dydaktyczne. 
9. Specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się matematyki a wiek 

przedszkolny. 

3h 100 zł 

16.  WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA POPRZEZ RUCH Z WYKORZYSTANIEM 
ELEMENTÓW METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE. 

1. Założenia Metody Ruchu Rozwijającego. 
2. Dwiczenia wspomagające rozwój dziecka wpływające na: 

 świadomośd własnego ciała; 

 świadomośd przestrzeni i działania w niej; 

 dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi; 

 nawiązywanie bliskiego kontaktu z innymi osobami. 

3h 100 zł 

17.  „ZŁOŚD TO NIC ZŁEGO, STRACH TO NIC STRASZNEGO” – JAK WSPIERAD 
HARMONIJNY ROZWÓJ EMOCJONALNY PRZEDSZKOLAKÓW. 

Znajomośd emocji i efektywne nimi zarządzanie w sposób znaczący wpływa na dobre 
funkcjonowanie w grupie społecznej. Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli 
z najnowszymi badaniami na temat rozwoju emocjonalnego dzieci, sposobami 
regulacji emocji oraz możliwościami wspierania harmonijnego rozwoju 
emocjonalnego przedszkolaków.  

Program szkolenia: 

1. Rozwój mózgu a emocjonalnośd dzieci. 
2. Fizjologia emocji. 
3. Funkcje emocji. 
4. Praktyczne sposoby radzenia sobie z emocjami. 
5. Kształtowanie empatii u dzieci. 

 

6h 160 zł 
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18.  SYMULTANICZNO-SEKWENCYJNA NAUKA CZYTANIA  PROF. J. CIESZYOSKIEJ. 

Warsztaty koncentrują się na omawianiu poszczególnych umiejętności 
ogólnorozwojowych dziecka uczącego się czytad oraz prezentacji założeo, na których 
opiera się metoda symultaniczno-sekwencyjna. Wszystkie dwiczenia są wyjaśniane na 
filmach lub praktycznym układaniu zadao przez uczestników. 

Częśd 1. Dwiczenia ogólnorozwojowe a metoda symultaniczno-sekwencyjna 
Omawiana jest analiza i synteza wzrokowa, dwiczenia operacji myślowych (układanie 
sekwencji, pamięd symultaniczna i sekwencyjna, myślenie przyczynowo –skutkowe 
umiejętnośd przeprowadzania klasyfikacji na materiale tematycznym 
i atematycznym), grafomotoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa. 

Częśd 2. Metoda symultaniczno-sekwencyjna 

Omawiane są szczegółowo procedury wykorzystywane na poszczególnych etapach 
nauki czytania (wprowadzanie poszczególnych sylab, wyrazów; procedura 
powtarzanie, rozumienie, nazywanie; sposób przechodzenia od czytania globalnego 
do sekwencyjnego; zasady tworzenia zdao i tekstów). Warsztaty opierają się na 
wykonywaniu dwiczeo przez uczestników oraz prezentacji i omawianiu filmów. 

4h 250 zł 

19.  STRATEGICZNA METODA USPRAWNIANIA REALIZACJI FONEMÓW. 

1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii. 
 2. Mity na temat dyslalii. 
 3. Fonem a głoska. 
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie. 
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych. 
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-
fonologiczny języka polskiego. 
 7. Diagnoza zaburzeo realizacji fonemów. 
 – Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie? 
 – Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów. 
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm 
najczęstszych zaburzeo realizacji fonemów. 
 9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego. 
 – Procedura a metoda i strategia. 
 – Podstawy terapii zaburzeo realizacji fonemów w ujęciu strategicznym. 
 – Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny? 
 – Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek. 
 10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla 
uwzględniania możliwości pacjenta. 
 11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów. 
 – Konstruowanie przedpola artykulacji. 
 – Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej. 
 – Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii 
warunków progowych. 
 – Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski. 
 – Aktywizacja głoski w większej strukturze. 
 – Polaryzacja głoski. 
 – Wprowadzanie głoski do mowy potocznej. 

18h 450 zł 

20.  ROZWIĄZYWANIE TRUDNYCH SYTUACJI WYCHOWAWCZYCH (STUDIUM 
PRZYPADKÓW). 

1. Zaburzenia ujawniające się w trudnych sytuacjach wychowawczych. 
2. Przyczyny trudnych zachowao wychowanków. 
3. Błędy wychowawcze, na które narażeni są nauczyciele. 
4. Wybrane metody wpływu wychowawczego w konkretnych sytuacjach 

problemowych. 

3h 100 zł 
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5. Kiedy/jak opracowywad procedury działao wychowawczych. 

21.  TECHNIKI BEHAWIORALNE W PRACY Z DZIEDMI.  

1 Analiza zachowania. 
2. Skuteczne pochwały. 
3. Skuteczne wydawanie poleceo. 
4. Dziecięce wybuchy złości. 
5. Zasady i konsekwencje. 
6. Typowe problemy do pracy behawioralnej. 

6h 180 zł 

22.  TRUDNY RODZIC – jak z nim współpracowad?  

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy spotykając się 
z uczniami oraz ich rodzicami, mogą napotykad trudności w kontakcie 
z rodzicami swoich podopiecznych. W kontaktach tych mogą byd naruszane ich 
granice oraz normy osobiste. Szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych 
umiejętności w skutecznym radzeniu sobie podczas spotkao z rodzicami, którzy mogą 
przejawiad różne postawy, w tym o charakterze agresywnym, ignorującym czy 
roszczeniowym. 

Program szkolenia: 

1. Postrzeganie szkoły i nauczycieli przez rodziców. 
2. Relacje z rodzicami w ocenie nauczycieli. 
3. Kiedy nauczyciel staje się w oczach rodzica autorytetem. 
4. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę z nauczycielami. 
5. Postawy i zachowania nauczyciela zachęcające i zniechęcające rodziców do 

kontaktu. 

5h 150 zł 

23. DZIECI W ŚWIECIE MEDIÓW. 

O dzieciach, które przyszły na świat w ostatnich kilkunastu latach mówi się niekiedy, iż 
są one "cyfrowymi tubylcami". To określenie ma oddawad fakt ich głębokiego 
zaangażowania w wirtualną rzeczywistośd i doskonałą orientację w świecie nowych 
technologii. Celem zajęd jest analiza oddziaływania mass mediów na rozwój 
poznawczy, emocjonalny i moralny dzieci oraz młodzieży. Warsztat stanowi dobrą 
bazę do samodzielnego przygotowania cyklu spotkao z rodzicami i dziedmi. 
Program szkolenia 

1. Kiedy i jak długo dzieci mogą korzystad z mediów aby zdrowo i harmonijnie się 

rozwijad? 

2. Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych. 

3. Uczenie się z mediów. 

4. Dlaczego warto wiedzied co oglądają dzieci? O związku pomiędzy zachowaniem 

a wzorcami ze świata medialnego. 

5. Wskazówki, jak pomóc dzieciom w krytycznym odbiorze treści medialnych. 

3h 100 zł 

24.  GŁOSKI NAJCZĘŚCIEJ ZNIEKSZTAŁCANE 

1. Formy nieprawidłowej realizacji głosek. 
2. Dwiczenia rozwijające funkcje słuchowe. 
3. Dwiczenia usprawniające motorykę narządów artykulacyjnych. 
4. Przedstawienie metod wywoływania głosek. 
5. Utrwalanie i różnicowanie. 

3h 100 zł 

25.  MUZYKOTERAPIA DLA PRZEDSZKOLAKÓW. 

1. Wprowadzenie (krótkie zagadnienia teoretyczne). 

2. Techniki muzykoterapii stosowanej: 

- percepcja muzyki, czynna i bierna  (zabawy ruchowe przy muzyce klasycznej); 
- śpiewoterapia; 

4,5h 150 zł 
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- choreoterapia; 
- techniki relaksacji muzycznej. 

Uczestnicy otrzymują program szkolenia z opisem zabaw oraz płytą CD. 

26.  EMISJA GŁOSU – jak mówid/co robid żeby nie bolało? 

1. Jestem głosem. Czym jest głos i skąd się bierze. Barwa, skala i siła głosu, krótkie 
wprowadzenie. 

2. Kilka słów o sile dobrego, wydajnego oddechu – o różnych mechanizmach 
i sposobach oddychania. Metody i techniki na poprawienie i pogłębienie 
oddechu. Różnica między wdechem a wydechem. Wydłużanie fazy wydechowej. 
Uzyskiwanie właściwego toru oddechowego. Dwiczenia praktyczne. 

3. Jak przygotowad się do mówienia? Gimnastyka twarzy, języka i całego ciała. 
Ustawianie głosu do mówienia. 

4. Prawidłowa artykulacja – jak pracowad nad poprawną wymową poszczególnych 
głosek i wyrazów – gry i zabawy słowne. 

5. Dobra dykcja podstawą sukcesów w komunikacji (akcent, intonacja, melodia, 
rytm w wypowiedzi, pauzowanie, zawieszanie). Zestaw dwiczeo pokazujących, jak 
różnorodnie można wyrażad tę samą rzecz, zdanie lub słowo (jedno zdanie – 
wiele możliwości). 

6. Interpretacja tekstów – jak zainteresowad odbiorcę swoją mową.  

7. Zabawy dramowe szansą na likwidację wewnętrznych napięd, które blokują 
prawidłową wymowę. 

8. Parę słów o autoprezentacji. 

9. Podsumowanie pod kątem zdobytych umiejętności używania swojego głosu. 

10. Czas na relaks – bo mówienie wymaga odpoczynku i oddechu. 

Na szkoleniu obowiązuje luźny strój, miękkie obuwie lub grube skarpety. Prosimy 
o zabranie ze sobą wody mineralnej oraz maty treningowej. 

9h, 
3 dni 
po 3h 

180 zł 

27.  DZIECI Z ZESPOŁEM ASPERGERA I ZE SPEKTRUM AUTYZMU 

1. Charakterystyka całościowych zaburzeo rozwojowych. 
2. Jak rozpoznad czy dzieci mają Zespół Aspergera (ZA), Autyzm. 
3. Jak spróbowad zrozumied osoby dotknięte ZA i Autyzmem? 
4. Metody pracy z uczniem z ZA lub Autyzmem. 
5. Rozmowa z rodzicami uczniów z ZA i Autyzmem. 
6. Seksualnośd osób z ZA i Autyzmem. 

4h 120 zł 

28.  ANIMATOR ZABAW I DZIAŁAO PLASTYCZNYCH.  

Szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowane jest z myślą o osobach, które 
z działaniami plastycznymi spotykają się po raz pierwszy i nie posiadają wybitnych 
umiejętności manualnych oraz dla bardziej uzdolnionych poszukujących nowych 
pomysłów i inspiracji plastycznych do pracy z dziedmi podczas pikników, festynów, 
imprez dla dzieci oraz w przedszkolach i świetlicach środowiskowych. Częśd technik 
plastycznych jest przepracowana praktycznie a z częścią uczestnicy zapoznają się 
oglądając filmy , prezentacje itp. 

Szkolenie obejmuje: 

1. Zabawy: integracyjne, z chustą Klanzy, muzyczno-rytmiczne. 
2. TECHNIKI MALARSKIE, RYSUNKOWE I GRAFICZNE – ciekawe pomysły na 

wykorzystanie wybranych technik. 
3. DESIGNE DLA MŁODYCH – tworzymy kostiumy, obuwie, galanterie, meble, 

poduszki, książki, stemple, papiery pakowe, książki, kartki okolicznościowe, 
zabawki, miniaturowe place zabaw, podwórka … a to wszystko z odpadów, 
resztek śmieci. 

4. PLASTYKA A TEATR – grupowe działania twórcze na granicy sztuki plastycznej 

6 h 150 zł 
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i teatru. Działania w przestrzeni. 
5. HISTORIA SZTUKI DLA DZIECI – przykładowy cykl działao plastycznych 

wykorzystujący różne dziedziny plastyczne (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, 
wzornictwo przemysłowe) w nawiązaniu do konkretnych kierunków w historii 
sztuki jak również do dziedzictwa kultury polskiej tradycyjnej. 

6. SZTUKA A ZABAWA – bawimy się sztuka: działania nawiązujące do happeningu 
i działao performance. 

7. Nauka skręcania zwierzątek i innych form z baloników. 

29.  KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI (KOZE) – kwestionariusz oceny i opisu 
nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku 
niemowlęcego do kooca okresu szkolnego. 

Karty oceny zachowania i emocji (KOZE) są narzędziem pozwalającym na wykrycie 
niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz 
sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Dokonywana przy pomocy Kart 
skategoryzowana obserwacja oraz opis zachowania i emocji pozwala na 
wyodrębnienie zachowao, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na 
poszczególnych etapach rozwoju dziecka, z uwzględnieniem różnych obszarów 
zachowao. Informacje zebrane przy pomocy Kart ułatwiają opracowanie opisowej 
opinii psychopedagogicznej, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także 
komunikowanie się z innymi specjalistami. Zastosowanie Kart pozwala również na 
bardziej obiektywną, w porównaniu ze swobodnym opisem, ocenę zmian 
w zachowaniu dziecka po upływie czasu. 
Kwestionariusz KOZE zawiera trzy karty oceny wstępnej dla poszczególnych 
przedziałów wiekowych zawierające kategorie opisu odnoszące się do prawidłowych 
form zachowao i reakcji emocjonalnych i społecznych, a także trzydzieści cztery karty 
oceny szczegółowej zawierających listę niepokojących reakcji i zachowao 
w następujących obszarach: sen; wydalanie; odżywianie; samodzielnośd; nawyki; 
aktywnośd ruchowa i napęd; poziom impulsywności, koncentracja i uwaga; emocje; 
zachowanie (wzorce behawioralne); relacje społeczne. Integralną częścią narzędzia 
jest także karta wstępnego wywiadu rozwojowego i karta podsumowująca diagnozę.    

Co otrzymują uczestnicy szkolenia? 
1. Zaświadczenie ukooczenie szkolenia. 
2. Kompletne narzędzie Karty Oceny Zachowania i Emocji (KOZE). 
3. Materiały szkoleniowe. 

Program szkolenia: 
1. 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji Kart oceny zachowania i 

emocji (KOZE). 
2. 2. Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży oraz metody diagnozy w świetle 

najnowszej wiedzy z zakresu psychologii i psychiatrii. 
3. 3. Charakterystyka kwestionariusza.  
4. 4. Wywiad rozwojowy z opiekunem dziecka. 
5. 5. Procedura badania: sposób pozyskiwania i zapisu danych (obserwacja zachowania 

dziecka; wywiad z dzieckiem, jego rodzicami, opiekunami, nauczycielami i innymi 
specjalistami; analiza dostępnej dokumentacji i wytworów dziecka). 

6. 6. Sposób interpretacji uzyskanych danych. Formułowanie wniosków 
diagnostycznych. 

7. 7. Omówienie poszczególnych Kart oceny wraz z interpretacją kliniczną. 
8. 8. Analiza indywidualnych przypadków: przykłady zastosowania Kart w odniesieniu 

do dzieci w różnym wieku i z różnorodnymi zaburzeniami psychicznymi – dwiczenie 
praktyczne. 

 

 

4h 250 zł 
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30.  METODA WIDEOTRENINGU KOMUNIKACJI (VIT) W PRZEDSZKOLU I SZKOLE – 
dokładna analiza przypadku ze wskazaniami rozwiązania problemu. 

Forma pomocy dla nauczycieli, którzy: 

 mają trudności z konkretnym uczniem i utrzymaniem dyscypliny podczas lekcji 

 mają trudności z nawiązaniem kontaktu z „trudnym uczniem” 

 uczą dzieci z nadpobudliwością ruchową 

 chcą doskonalid swoje umiejętności oraz podnosid kompetencje zawodowe 

 szukają skutecznych rozwiązao trudności dydaktycznych i wychowawczych 

Wideotrening Komunikacji to metoda intensywnego, krótkoterminowego treningu z 
użyciem kamery video. Metoda ta została opracowana w Holandii w latach 80-tych 
przez psychologa Harriego Biemansa jako pomoc rodzinom. Okazała się równie 
skuteczna w innych środowiskach, także szkolnym. Polega na analizie zasad 
komunikacji panujących w klasie w oparciu o materiał filmowy. Trener VIT wykonuje 
nagranie typowych sytuacji z życia klasy/grupy podczas zajęd (15 min.), dokonuje 
analizy materiału pod kątem udanych interakcji nauczyciel – uczniowie, a następnie 
przegląda wybrane fragmenty nagranego materiału wspólnie z nauczycielem. Warto 
podkreślid, iż trener VIT wybiera do omówienia jedynie momenty pozytywnych 
interakcji i tylko takie są omawiane.  

Korzyści z pracy metodą VIT: 

-możliwośd zobaczenia z szerszej perspektywy procesu grupowego, jaki zachodzi w 
klasie/ grupie 

-możliwośd spojrzenia na zachowanie i pracę wskazanego, np. sprawiającego 
trudności dziecka 

-zobaczenie i zrozumienie motywów działania dzieci w konkretnej sytuacji; 

-możliwośd oglądania i poznania siebie w kontaktach z innymi 

-nauka rozumienia sygnałów, które wysyłają do nas dzieci/ uczniowie oraz które sami 
wysyłamy 

-możliwośd bycia samemu dla siebie pozytywnym wzorem i w konsekwencji poprawa 
poczucia własnej wartości. 

Trening obejmuje 3 sesje, z których każda składa się z 15-minutowego nagrania 
sytuacji w klasie/grupie i późniejszego omówienia nagrania z nauczycielem. 
Zainteresowanych pracą tą metodą prosimy o kontakt z Agnieszką Helwing-Brodala 
(tel. 503413851) w celu umówienia się na rozmowę wstępną i ustalenia daty 
pierwszej sesji. Rozmowa wstępna jest bezpłatna. 

3 
sesje 

250 zł 

 

  



 

Stowarzyszenie FamiLANDIA, ul . Karczemna 43, 54 -067 Wrocław  

Kontakt: szkolenia@familandia.pl , tel.  503 41 38 51, 695  745 135, 

www.familandia.pl  
15 

 

PROWADZĄCY  

1. mgr Monika Jeszke – ukooczyła Szkołę Muzyczną w zakresie fortepianu i rytmiki we Wrocławiu, studiowała 
kompozycje na Akademii Muzycznej w Katowicach. Od wielu lat prowadzi rytmikę w przedszkolach i 
żłobkach, Uczy gry na pianinie oraz prowadzi warsztaty artystyczne we Wrocławskim Centrum Twórczości 
Dziecka. Tworzy piosenki dla dzieci, tworzy własne choreografie układów przestrzenno-ruchowych. 

2. mgr Krystyna Pawelec – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej, udziela porad psychologicznych w 
licznych placówkach edukacyjnych oraz w ośrodku „Harmonia” we Wrocławiu. 

3. mgr Anna Mazurczyk-Peisert – psycholog, neurologopeda, terapeutka integracji sensorycznej, założycielka 
Ośrodka Integracji Sensorycznej „Harmonia” we Wrocławiu. 

4. dr Iwona Michalak-Widera – logopeda, autorka książek z obszaru logopedii, pedagog specjalny  
z ponad dwudziestoletnim stażem, wykładowca uniwersytecki, trener emisji głosu. 

5. mgr Agata Rudzioska-Zigouras – pedagog specjalny z 20-letnim stażem pracy z dziedmi z 
niepełnosprawnością intelektualną i problemami edukacyjnymi. Nauczyciel dyplomowany. Obecnie 
nauczycielka przedszkola specjalnego, w którym wprowadziła innowację pedagogiczną w postaci metody 
Marii Montesorii w pracy z dziedmi upośledzonymi. 

6. mgr Elżbieta Bogacz – psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z 
dziedmi od wieku niemowlęcego do wieku szkolnego z zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnościami. 
Zajmuje się przede wszystkim diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy oraz konstruowaniem 
programów terapeutycznych. Pracuje w Gliwickim Ośrodku Adaptacyjno-Rehabilitacyjnym oraz w 
Regionalnym Centrum Placówek Pieczy Zastępczej w Gliwicach. 

7. mgr Anna Bogacz – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania. 
Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji oraz 
niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum i 
liceum z oddziałami integracyjnymi. 

8. mgr Lidia Sieklucka – pedagog, logopeda kliniczny, nauczyciel wychowania przedszkolnego, wiceprezes 
Stowarzyszenia FamiLANDIA. Posiada bogate doświadczenie w pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym oraz 
niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie. Wykładowca na kursie pedagogicznym w WSB oraz firmie 
„Omega”. Autorka projektów edukacyjnych dla dzieci i rodziców, logopeda w Poradni Rodzinnej przy Parafii 
Św. Anny we Wrocławiu. 

9. mgr Marzena Tkocz – pedagog, wykładowca, koordynator Zespołu Pedagogów Centrum Edukacji 
Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doradca rodzinny, wieloletni kierownik Podyplomowych 
Studiów Kwalifikacyjnych dla Nauczycieli Przedszkoli i Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej w CEN UWr., 
autorka programów edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców realizowanych w formie dialogowo- 
warsztatowej na spotkaniach z rodzicami, nauczycielami w przedszkolach i szkołach. 

10. mgr Natalia Ogorełkowa-Stanko – absolwentka Paostwowego Instytut Muzyczno-Pedagogicznego 
Melitopol oraz Akademi Muzyczncznej we Wrocławiu. Pracuje od wielu lat jako nauczyciel gry na 
fortepianie, muzykoterapeuta, rytmiczka oraz na Uniwersytecie Wrocławskim jako wykładowca kierunków: 
Muzykoterapia, Edukacja Muzyczna w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. Z pasją wprowadza 
nowatorskie propozycje metod pracy z dziedmi. 

11. mgr Bogumiła Szumska – neurologopeda, posiada Certyfikat Zawodowy Polskiego Związku Logopedów. 
Pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeo Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Ukooczyła 
Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie, Studia Podyplomowe w zakresie Logopedii w Krakowie 
oraz Akademię Medyczną na Wydziale Pielęgniarskim we Wrocławiu. Brała udział w licznych szkoleniach 
logopedycznych. 

12. mgr Agnieszka Helwing-Brodala – pedagog o specjalizacji poradnictwo, absolwentka Szkoły Pomocy 
Psychologicznej we Wrocławiu, trener Wideotreningu Komunikacji. Pracuje z rodzinami wspierając je w 
trudnościach wychowawczych, autorka projektów edukacyjnych i wychowawczych dla rodziców oraz 
projektów wspierających matki w początkowym okresie macierzyostwa. Prowadzi również terapię 
pedagogiczną. 

13. mgr Paweł Romaszko – psycholog, socjoterapeuta, doświadczenie w pracy w Specjalistycznej Poradni 
Terapeutycznej. Prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe o charakterze terapeutycznym, interwencyjnym i 
edukacyjnym dla młodzieży z trudnościami, niedostosowanych społecznie ze szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom w trudnych sytuacjach wychowawczych 
oraz w pracy z grupą. Zajmuje się także treningiem biofeedback. 
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14. mgr Wiktoria Kiwior – socjolog i pedagog o specjalizacji w zakresie poradnictwa i pomocy 
psychopedagogicznej oraz doktorantką w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Na co dzieo 
pracuje w ośrodku działao twórczych, gdzie łączy pasję pracy z dziedmi w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym z arteterapią. Jej zainteresowania obejmują zagadnienia związane z dziedmi ze 
specyficznymi trudnościami w nauce, dysleksją, dyskalkulią oraz terapią pedagogiczną. W kręgu jej 
zainteresowao znajduje się również edukacja nieformalna oraz edukacyjne oddziaływanie kultury 
popularnej. Dąży do zdobywania wiedzy w obszarze innowacyjnych metod pracy z dziedmi, w których łączy 
się naukę z zabawą. 

15. mgr Karolina Skrzypek – absolwentka chemii i pedagogiki. Jej obszar zainteresowao obejmuje pracę z 
uczniami mającymi swoiste trudności w nauce. W związku z tym uczestniczy w warsztatach i szkoleniach 
poszerzających wiedzę i umiejętności („Uczeo z trudnościami arytmetycznymi”, „Terapia pedagogiczna w 
zakresie matematyki”). Posiada Certyfikat Terapeuty Dysleksji, uczestniczyła w pierwszej w Polsce 
konferencji „Dyskalkulia – diagnoza, terapia i wsparcie edukacyjne”. Na co dzieo udziela korepetycji z 
chemii i matematyki. W swojej pracy wykorzystuje alternatywne dla szkolnych metody nauczania (gry 
planszowe, elementy terapii pedagogicznej, praktyczne eksperymenty). 

16. prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska – profesore Katedry Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk 
Mówienia Uniwersytetu Śląskiego, a także czynnym logopedą pracującym w poradni logopedycznej Zakładu 
Ortodoncji Katedry Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 
Zainteresowania naukowe Pani Profesor koncentrują się wokół problematyki diagnozy i terapii 
logopedycznej dzieci z wadami twarzoczaszki, w tym wczesnej interwencji, rozwoju czynności kompleksu 
ustno-twarzowego, patofonetyki, jak również zaburzeo mowy w kontekście logopedii artystycznej.  

17. mgr Joanna Anioł – absolwentka pedagogiki i psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz doktorantka 
w Zakładzie Edukacji Dorosłych i Studiów Kulturowych. Od 2013 r. prowadzi w Poradni Rodzinnej przy 
parafii Św. Anny warsztaty "Byd mamą" oraz inne warsztaty wychowawcze dla rodziców. Jest autorką kilku 
publikacji, związanych z macierzyostwem oraz mediami. Bierze również regularny udział w projektach 
badawczych realizowanych przez Instytut Pedagogiki. 

18. mgr Magdalena Michalak – pedagog, logopeda, absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej, 
specjalistka od emisji głosu. Z pasją i zaangażowaniem pracuje zarówno z dziedmi, jak i dorosłymi nad 
kształtowaniem i usprawnianiem mowy oraz dbaniem o jak najlepszą jakośd wymowy. Prowadzi szkolenia i 
udziela konsultacji indywidualnych z zakresu logopedii i emisji głosu. 

19. mgr Aleksandra Karbowniczek – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu i 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig w Niemczech. Prowadzi własną firmę Pracownia Grafiki 
Różnej. Zajmuje się projektowaniem graficznym, grafiką artystyczną, rysunkiem, ilustracją. Od kilkunastu lat 
zajmuje się edukacją nieformalną. Prowadzi autorskie warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży. 
Współpracowała jako instruktor plastyczny m.in. z Wrocławskim Centrum Twórczości Dziecka we 
Wrocławiu, z wrocławskim Teatrem Lalek. 

20. mgr Anna Bogacz-Rybczak – psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego 
wspomagania. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami zachowania i emocji 
oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach – w gimnazjum 
i liceum z oddziałami integracyjnymi. Pracownik Wyższej Szkoły „Humanitas”. Współautorka narzędzia 
KORP. 


