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         Dyrektorzy przedszkoli, 

         szkół podstawowych 

         i szkolnictwa specjalnego 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego 

i Doskonalenia  Nauczycieli  

serdecznie zaprasza nauczycieli na warsztaty: 

„Teatr cieni - forma twórczej zabawy” 

 

Proponowane warsztaty przyczynią się do zgłębienia tajników światła i cienia.  

Uczestnicy warsztatów poznają zasady tworzenia cieni, a zdobyte umiejętności z pewnością 

okażą się pomocne zarówno podczas przygotowywania uroczystości jak i kreatywnej  

i twórczej zabawy z dziećmi. 

 
W programie warsztatu: 

 teatr cieni w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, 

 wykorzystanie teatru cieni podczas pracy metodą ośrodków pracy, na uroczystościach 

przedszkolnych i szkolnych, 

 teatr cieni w praktyce - przykłady zajęć z wykorzystaniem tej techniki: 
         - podczas zajęć edukacyjnych, 

           - zastosowanie teatru cieni w etiudzie, wierszu, przedstawieniu,  

           - wykorzystanie teatru cieni w terapii ( wyrażanie emocji, sposób na komunikację,  

             wzmacnianie pewności siebie). 

 
Czas trwania warsztatów:  3 godziny dydaktyczne 

Prowadzące:  Małgorzata Domańska, Ewa Grabowska – Poprawska 

Osoba odpowiedzialna: Beata Cześniuk – doradca metodyczny 

Termin: 26.11.2018r. godz. 15.00 – 17.30 

Cena:  60 zł 

Miejsce: Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Głogowie, ul. Perseusza 7.  

 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się  na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą elektronicznego 

formularza www.odm.pcpppidn.eu zakładka szkolenia (dla osób opłacających warsztaty indywidualnie) lub 

osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego,  ul. Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób 

korzystających z finansowania przez dyrektora na druku pdf KARTA ZGŁOSZENIA z podpisem i pieczątką 

dyrektora placówki 

Zapisy na warsztaty trwają do 20 listopada br. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  tel. 76 838 42 93. 

Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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