
 
 

TERMINARZ WARSZTATÓW STACJONARNYCH 
 

 

L.p. Tytuł Warsztatów Prowadzący  
Liczba 
godz. 

Cena Termin* Godziny 

 

1.  
Zabawy i piosenki na wyciągnięcie ręki – czyli jak czerpać 
radość z działań integracyjnych dla dzieci i dorosłych 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

18 220 zł 
10-11.01.2020 

(piątek-sobota) 
16:30-20:30 
8:00-17:30 

2.  Gramy, śpiewamy i tańczymy  – z muzyką  dobrze się bawimy 
Małgorzata Wojtkowiak 

trener II stopnia PSPiA KLANZA 
5 90 zł 

12.01.2020 
(niedziela) 

8:00-12:00 

3.  
Zostań opowiadaczem! Fenomen słowa mówionego i jego 
wpływu na dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Małgorzata Swędrowska  
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 80 zł 
7.02.2020 
(piątek) 

16:30-20:30 

4.  
Książeczki czy książki, wierszyki czy wiersze. 
Upowszechnianie literatury dziecięcej w grupie przedszkolnej 

Małgorzata Swędrowska  
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 80 zł 
8.02.2020 
 (sobota) 

9:00-13:00 

5.  
Kocham i daję przykład. Metody wychowawcze i pedagogika 
serca Janusza Korczaka 

Małgorzata Swędrowska  
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 80 zł 
8.02.2020 
(sobota) 

14:00-18:00 

6.  Figurowy zawrót głowy.  Przedszkolak w świecie geometrii 
Sylwia Reichel 

trener II stopnia PSPiA KLANZA 
5 90 zł 

21.02.2020 
(piątek) 

16:00-20:00 

7.  
Tańczące stopy – ćwiczmy zdrowo na wesoło! Tańce i zabawy 
kształtujące prawidłową postawę i przeciwdziałające wadom 
stóp u dzieci 

Sylwia Reichel 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

10 120 zł 
22.02.2020 

(sobota) 
8:00-16:00 

8.  
Teatr do góry nogami - zabawy tekstem, muzyką i plastyką 
w przedstawieniach dziecięcych 

Anna Jendryka 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

18 230 zł 
28-29.02.2020 

(piątek-sobota) 
16:30-20:30 
8:00-17:30 

9.  
Długouche zające i kudłate baranki po szarym papierze 
turlają pisanki 

Agnieszka Wygonowska 
trener I stopnia PSPiA KLANZA 

8 120 zł 
7.03.2020 
(sobota) 

9:00-15:30 

10.  
Maluchy rosną nie tylko wiosną. Wspieranie rozwoju małych 
dzieci w przedszkolu 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

18 220 zł 
13-14.03.2020 

(piątek-sobota) 
16:30-20:30 
8:00-17:30 

11.  
Filharmonia uśmiechu. Tańce i zabawy muzyczne w oparciu 
o metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 90 zł 
15.03.2020 
(niedziela) 

8:00-12:00 



 

12.  Narysujesz mi kota? – myślenie wizualne dla nauczycieli 
Katarzyna Smólczyk 

trener II stopnia PSPiA KLANZA 
10 160 zł 

18.04.2020 
(sobota) 

9:00-17:00 

13.  
Bezpieczny TIK? Tak! Czyli jak chronić dzieci przed 
internetowymi zagrożeniami i uczyć bezpiecznego korzystania 
z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

Beata Frankiewicz 
trener I stopnia PSPiA KLANZA 

5 90 zł 
29.05.2020 

(piątek) 
16:30-20:30 

14.  
Programowanie na dywanie – elementy programowania 
w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

Beata Frankiewicz 
trener I stopnia PSPiA KLANZA 

10 140 zł 
30.05.2020 

(sobota) 
9:00-17:00 

*Aktualizacja terminarza na stronie www.klanza.bialystok.pl zakładka centrum szkoleniowe/warsztaty-stacjonarne/ 
 
 
 Ofertę naszą kierujemy do szerokiego grona odbiorców: nauczycieli, pedagogów, wychowawców, terapeutów, animatorów, studentów, wychowawców kolonijnych, 
rodziców, którym zależy na uatrakcyjnieniu prowadzonych przez siebie zajęć grupowych. Uczestnikom proponujemy warsztatowe formy doskonalenia zawodowego i osobistego. 
Kładziemy nacisk na praktyczne umiejętności, niezbędne w pracy pedagogicznej i dydaktycznej. Wydawane przez nas zaświadczenia mają taką samą wartość prawną jak innych 
placówek doskonalenia nauczycieli. 

 
Stosujemy własną, oryginalną metodę pracy – METODĘ KLANZY, powtarzany sposób organizowania spotkań ludzi z uwzględnieniem ustalonych zasad. Jej atutem jest szczególna 
dbałość o atmosferę życzliwej współpracy w grupie: 
 inspirujemy do rozwoju osobistego i zawodowego uczestników; 
 nasze podstawowe założenie to holistyczna koncepcja człowieka – przekonanie o możliwościach rozwojowych każdej osoby;  
 proponowane przez nas spotkania szkoleniowe dają szansę uczestnikom  uświadomienia sobie tego, co można zmienić, czego warto się nauczyć. 
 

 
 
 
 
 

Zapisy, szczegółowe informacje oraz kolejne propozycje dostępne są na stronie internetowej:  
www.klanza.bialystok.pl  zakładka centrum szkoleniowe/warsztaty-stacjonarne/ 

 
Centrum Szkoleniowe KLANZA - Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział Białostocki 

ul. Wincentego Witosa 15B lok. 12 (II piętro) 15-660 Białystok tel. 85 651 04 47, 607 879 553 
e-mail: bialystok@klanza.org.pl, bialystok.warsztaty@klanza.org.pl 
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