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  TEMAT, TERMIN, MIEJSCE, 

CENA ZA OSOBĘ 

 

GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA 

 

 

Wiosenno – wielkanocne inspiracje 

11.04.2017, godz. 16.00 – 18.15 

(Sosnowiec) 

35 zł/3h 

 

 

Warsztat poświęcony tematyce wiosennej i świątecznej. Na 

zajęciach wykonamy kartkę wielkanocną techniką 

scrapbookingu, ozdobimy kury i zające ze sklejki, nauczymy 

się robić zajączki z pomponików i proste kurki z sianka. 

Wykonane przedmioty będą piękną ozdobą wiosennego 

stołu. 

 

Zielone warsztaty – prace plastyczne  

i zabawki z warsztatu natury 

27.04.2017, godz. 16.00 – 18.15 

(Sosnowiec) 

35 zł/3h 

 

 

Podczas warsztatu zaprojektujemy oraz wykonamy ozdoby oraz 

zabawki z naturalnych, powszechnie dostępnych materiałów (m.in. 

orzechów, kamieni, patyków, liści).  
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GŁÓWNE TREŚCI SZKOLENIA 

 

Inspiracje na Dzień Mamy 

16.05.2017, godz. 16.00 – 18.15 

(Dąbrowa Górnicza) 

35zł/3h 

Na warsztacie wykonamy propozycje prezentów z okazji Dnia Mamy 

w różnych technikach  oraz kartki z tej okazji w technice 

scrapbookingu. 

 

drugie życie książki - rzeźby z książek 

30.05. 2017, godz. 16.00 – 18.15 

 (Sosnowiec) 

35 zł/3h 

 

 

Bookartyzm to nowa dziedzina sztuki polegająca na tworzeniu rzeźb 

z książek. Na warsztatach poznamy twórczość artystów zajmujących 

się tą dziedziną oraz spróbujemy własnych sił, tworząc przestrzenne 

kompozycje z książek przy pomocy nożyków do papieru, drucików i 

kleju. 
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Pedagogika planu daltońskiego cz.1 

3.06.2017, godz. 9.00 – 14.30 (Sosnowiec) 

Koszt: 170 zł 

Cena zawiera materiały wykorzystywane podczas warsztatu, w 

tym przypadku materiały pomocne w tworzeniu podstawowych 

pomocy edukacyjnych do planu daltońskiego.  

Wykładowcy: 

Anna Sowińska – Konsultant edukacji daltońskiej, w latach 

2008-2015 dyrektor i założyciel pierwszej daltońskiej szkoły 

podstawowej w Polsce, właściciel i trener w firmie szkoleniowej 

Alter Edukacja. 

Robert Sowiński – Członek Zarządu Fundacji Dalton 

International, wydawca „Pedagogiki planu daltońskiego” 

R.Rohnera i H.Wenke, SOR-MAN Łódź 2011.; redaktor 

plandaltonski.pl, trener Alter Eduakcji. 

Szkolenie podstawowe dla osób, które pierwszy raz stykają się z 

edukacją daltońską, po którym mogą rozpocząć wdrożenie idei Helen 

Parkhurst. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom przedszkoli i szkół, 

dyrektorom, metodykom i rodzicom.    

Zajęcia dzielą się na następujące części : 

1. Pedagogika planu daltońskiego – rola Helen Parkhurst w nurcie 

pedagogiki nowego wychowania, międzynarodowe tło historyczne, losy 

pedagogiki daltońskiej w Polsce. 

2.Praca z instrukcją. 

3. Konstruowanie zajęć według planu daltońskiego. 

4. Motywacja wewnętrzna kluczem do odpowiedzialności za własną 

edukację 

5. Praktyczne zastosowanie pedagogiki planu daltońskiego w szkole i 

przedszkolu. 

6. Aranżacja sali, wykorzystanie pomocy edukacyjnych, organizacja 

czasu pracy. 


