
 
 

TERMINARZ WARSZTATÓW STACJONARNYCH  
 

 

Termin Tytuł Warsztatów Prowadzący 
Liczba 
godz. 

Godziny 

11.09.2020 Ogródek muzycznych różności – dla dzieci i publiczności 
Małgorzata Wojtkowiak 

trener II stopnia PSPiA KLANZA 
5 

16:30 - 20:30 
(piątek) 

12.09.2020 Ogródek muzycznych różności – dla dzieci i publiczności 
Małgorzata Wojtkowiak 

trener II stopnia PSPiA KLANZA 
5 

9:00 - 13:00 
(sobota) 

12.09.2020 
Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę 
aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
14:00 - 18:00 

(sobota) 

13.09.2020 
Filharmonia uśmiechu – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o metodę 
aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
8:00 - 12:00 
(niedziela) 

26.09.2020 Popląsaj, pohasaj po łąkach i lasach 
Jarosław Jatel 

trener I stopnia PSPiA KLANZA 
5 

9:00  - 13:00 
(sobota) 

3.10.2020 Jesienne inspiracje - warsztaty plastyczne 
Agnieszka Wygonowska 

trener I stopnia PSPiA KLANZA 
5 

9:00  - 13:00 
(sobota) 

16.10.2020 
Boże Narodzenie - magiczne święta. Polskie kolędy w tańcu i 
instrumentacji 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
16:30 - 20:30 

(piątek) 

17.10.2020 
Filharmonia uśmiechu  cz.2 – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o 
metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
9:00 - 13:00 

(sobota) 

17.10.2020 
Boże Narodzenie - magiczne święta. Polskie kolędy w tańcu i 
instrumentacji 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
14:00 - 18:00 

(sobota) 

18.10.2020 
Filharmonia uśmiechu  cz.2 – tańce i zabawy muzyczne w oparciu o 
metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss 

Małgorzata Wojtkowiak 
trener II stopnia PSPiA KLANZA 

5 
8:00 - 12:00 
(niedziela) 

21.11.2020 Czarne i białe - połączenie doskonałe 
Agnieszka Wygonowska 

trener I stopnia PSPiA KLANZA 
5 

9:00  - 13:00 
(sobota) 

5.12.2020 
Skąd ta agresja? Krok po kroku. Praktyczne aspekty pracy z dzieckiem 
agresywnym 

Justyna Bacławska 
trener I stopnia PSPiA KLANZA 

5 
9:00  - 13:00 

(sobota) 

*Aktualizacja terminarza na stronie www.klanza.bialystok.pl 



 
 

 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. 

 

 

 

Szkolenie na zamówienie 

          

Centrum Szkoleniowe KLANZA w Białymstoku posiada w swojej ofercie wiele ciekawych warsztatów autorskich, które możemy przeprowadzić w Państwa 

placówce, by uniknąć konieczności dojazdu nauczycieli do Białegostoku. 

Możecie Państwo zamówić warsztaty 5, 10, 15 i 20-godzinne dla zorganizowanej grupy (np. pracowników jednego lub kilku przedszkoli, szkół, ośrodków kultury, 

grupy realizującej projekt, wolontariuszy itp.). 

Jesteśmy również w stanie przygotować warsztaty specjalnie na zamówienie, odpowiadające oczekiwaniom Państwa placówki. 

Zamówienia na dostępne w ofercie warsztaty mogą składać instytucje (placówki) lub osoby indywidualne dla zorganizowanych grup. 

 

 

 

Zapisy, szczegółowe informacje oraz kolejne propozycje dostępne są na stronie internetowej:  

www.klanza.bialystok.pl -> Centrum Szkoleniowe KLANZA 

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 

 

http://www.klanza.bialystok.pl/
mailto:bialystok@klanza.org.pl

