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Dyrektorzy szkół podstawowych 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego                         

i  Doskonalenia Nauczycieli 

 

serdecznie zaprasza  

 

nauczycieli pracujących w edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekach, świetlicach, 

nauczycieli przedmiotowych,   

oraz specjalistów w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,                                       

 

na warsztaty:  

 

MYŚLENIE WIZUALNE W EDUKACJI 
 

 

Sukces we współczesnym środowisku społecznym zależy od tego, 

czy zostaniemy zauważeni, zrozumiani i zapamiętani!!! Włączenie do 

komunikacji elementów myślenia wizualnego spowoduje, że dotrzemy  

z przekazem do najbardziej wymagających uczniów. 

Edukacja z wykorzystaniem narzędzi wizualnych stanie się od dziś 

łatwiejsza do przyswojenia, a dzięki  ładunkowi pozytywnych emocji będą 

akceptowane przez uczniów.  
 

 

Dzięki warsztatowi dowiesz się dlaczego  

w komunikacji z uczniami należy stosować różne metody przekazu. 

Uczestnicy doświadczą na sobie jakie szanse i zagrożenia niosą za 

sobą nowoczesne metody wizualnej komunikacji. Będziemy pracować 

nad tym, aby odczarować schematyczną lekcję poprzez wykorzystanie 

technik komunikacji wizualnej. Popracujemy również nad tym jak 

pobudzać pozytywne emocje u naszych uczniów, a dzięki temu łatwiej 

osiągać zamierzone cele edukacyjne.  

 

Nauczysz się 

- że każdy umie rysować  

- upraszczać komunikację 

- jak i kiedy wykorzystać flipchart, czy zwykłą kartkę 

- jakich markerów używać i w jakim celu 

- jak kolory i kształty wpływają na odbiór przekazu, a co za tym 

idzie jak je w odpowiedni sposób wykorzystywać 

- jak stworzyć swój własny bank ikon rysunkowych 

- jak podsumować uzyskane informacje w graficzny sposób, aby je zapamiętać na dłużej 

- jak tworzyć mapy myśli 

- jak przygotować rysunkowe notatki  
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Uczestnicy otrzymują certyfikat poświadczający ukończenie warsztatów. 

 

Termin: 03.06.2019 r. –  godz. 15.00 -  18.30 

Cena: 160 zł 

Prowadzący: Kamila Kreczmer – właściciel Klubu Kreatywnej Edukacji  

Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

                                         Agnieszka Skrycka – nauczyciel, bibliotekarz 

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie,   

ul. Jedności Robotniczej 10 (obok I LO) 

 

 
 
 

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 17 maja 2019r. 

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

                                                                                                         

                                                                                                    Dyrektor PCPPP i DN                                                                                                                                                

                                                                                                   Barbara Krzywulicz 

http://www.odm.pcpppidn.eu/

