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Głogów, 9.09.2020r. 

 

Dyrektorzy szkół podstawowych  
 

Dyrektor 

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego 

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

 

serdecznie zaprasza 

nauczycieli języka polskiego 

na konferencję metodyczną pt.: 

 

Neurodydaktyka, czyli nauczanie przyjazne mózgowi na lekcjach 

języka polskiego w szkole podstawowej. 

 
Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie sanitarnym związanym  

z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może tylko 17 osób. Dlatego też, jeżeli na  szkolenie 

zgłosi się  większa liczba uczestników, zostanie dla nich utworzona odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie 

lub w innym dniu. 

 
Konferencja skierowana jest do nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat 

wykorzystywania neurodydaktyki na lekcjach języka polskiego.  

 

Cele: 

Poszerzenie wiedzy na temat neurodydaktyki, wdrożenie do nauczania przyjaznego mózgowi na 

lekcjach języka polskiego. 

 

W programie: 

✓ podstawowe wnioski z badań mózgu, przydatne w pracy dydaktycznej na lekcjach 

języka polskiego, 

✓ różnice między nauczaniem tradycyjnym a nauczaniem przyjaznym mózgowi, 

✓ praktycznego wykorzystania założeń neurodydaktyki i pogłębiania wiedzy na jej 

temat, 

✓ funkcjonowania mózgu oraz wykorzystanie wniosków płynących z jego badań w 

procesach dydaktycznych i wychowawczych. 

Prowadząca: Wioletta Ziemińska 

Termin realizacji: 1 października 2020r.  (czwartek, godz. 15.00) 
Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie,  

ul. Jedności Robotniczej 38  

Ilość godzin: 2 godziny dydaktyczne 

Koszt:  forma bezpłatna 

http://www.pcpppidn.eu/


 

 

Powiato we Cent rum Po rad nictwa Psychologiczno -

Pedagogiczn ego  i  Doskon a len ia  Nauczyciel i  
 

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
67-200 Głogów, ul. Jedności Robotniczej 38 

tel. 76 833 32 11, 76 838 42 93 

www.pcpppidn.eu ◦ sekretariat@pcpppidn.eu 

 

Wszelkich informacji o spotkaniu udziela sekretariat Powiatowego Ośrodka Doradztwa 

Metodycznego,     ul. Jedności Robotniczej 38 w Głogowie tel. (76) 838 42 93 
 

Prosimy o potwierdzenie telefoniczne udziału w spotkaniu do 28 września 2020r. 

 

Ilość miejsc ograniczona. 
Dyrektor PCPPPiDN 

Barbara Krzywulicz 
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