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Dyrektorzy przedszkoli, 

szkół podstawowych 

 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 

 

serdecznie zaprasza  

 

nauczycieli pracujących w przedszkolachedukacji wczesnoszkolnej, , pedagogów,                  

specjalistów w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych                    

oraz zainteresowanych nauczycieli 
 

 na szkolenie, pn. 

 

Co służy uczeniu się? 
Podstawowe założenia neurodydaktyki, czyli nauczanie przyjazne mózgowi. 

Umiejętność uczenia się jest jedną z kompetencji kluczowych niezbędnych do sprawnego 

funkcjonowania człowieka w szybko zmieniającym się świecie. Współczesna wiedza o mózgu 

pozwala lepiej zrozumieć w jaki sposób przebiega proces uczenia się, jak działa pamięć, od czego 

zależy koncentracja i  na czym polegają różne style uczenia się. 

Uczestnicy szkolenia poszerzą wiedzę z zakresu neurodydaktyki, technik pracy na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych. Poznają sposoby budowania wspierających relacji z uczniami. Uzyskają  odpowiedzi 

na pytania: 
• Jak uczy się mózg?  (elementy neurodydaktyki); 

• Co motywuje do działania? (motywacja zewnętrzna i wewnętrzna); 

• Co z karą i nagrodą? Czy działają? (ośrodek nagrody i kary w mózgu); 

• Czemu służy szkolna ocena? 

• Jak tworzyć przestrzeń służącą uczeniu się? 

• Jak organizować proces dydaktyczny zgodny z naturalnymi preferencjami pracy mózgu? 

 

Prowadzący: Marta Bodziony  -   PSPiA KLANZA 

Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak  - doradca metodyczny 

Termin: 4 listopada  2020 r.    -  godz. 15:00-19:30 

Ilość godzin: 5 godz.  dydaktycznych  

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie,  ul. Jedności 

Robotniczej 38 

Cena:150 zł               

 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
mailto:sekretariat@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 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  

 

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. 

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

elektronicznego formularza www.odm.pcpppidn.eu  zakładka ZAPISY NA 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 warsztat trwają do  30 października  2020 r. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  

 tel. 76 838 42 93. 

                                                                      
                                                                                                    Dyrektor PCPPP i DN                                                                                                                                                

                                                                                                     Barbara Krzywulicz 
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