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Głogów, 20.01.2023r. 

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele  
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 
 

serdecznie zaprasza  
29.03.2023r. do udziału w szkoleniu stacjonarnym 

 

NEURODYDAKTYKA W PRAKTYCE 

 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli  
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

Skuteczność uczenia się i nauczania uzależniona jest od umiejętności ucznia i nauczyciela. Szkolenia                             

z zakresu neurodydaktyki mają na celu wskazanie wiedzy oraz umiejętności potrzebnych do skutecznego 

nauczania. Odniesienia do codziennej pracy nauczyciela są wyjątkowo cennym elementem tych szkoleń, 

wpływającym na proces skuteczności nauczania oraz działań wychowawczych.  

Prezentowane zagadnienia: 
• Neurodydaktyka jako nauka związana z efektywnością pracy nauczyciela. 
• Możliwości i ograniczenia - rozwój wiedzy i odkryć dotyczących neuronauk. 
• Na jakich strukturach pracuje nauczyciel? 
• Rodzaje struktur i ich znaczenie. 
• Jak ważne są emocje w nauczaniu i dlaczego? 
• Bezstresowe wychowanie jako błąd dydaktyczny. 
• Pamięć przestrzenna i epizodyczna jako miejsce pracy nauczyciela. 
• Rodzaje pamięci - praktyczne wskazówki dotyczące efektywnego nauczania. 
• Efektywność nauczania a zapamiętywanie. 
• Jak podać informację, aby lepiej ją zapamiętano? 
• Wabilizacja - proces, który każdy skuteczny nauczyciel musi rozumieć. 

 

Termin: 29.03.2023r. (środa)   godz. 15.30 – 18.30 (4 godz. dydaktyczne) 
Prowadzący: mgr Joanna Wieczorek – szkoleniowiec, trener, tutor, dydaktyk z ponad 20 letnim 
doświadczeniem, specjalizujący się w skuteczności uczenia się i nauczania, problemach wychowawczych, 
historii osiągnięć nauk medycznych oraz powiązań i możliwości ich wykorzystania w dydaktyce. 
Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny  
Miejsce: PODM w Głogowie, ul. Jedności Robotniczej 38 

   Cena: 150 zł 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 15.03.2023r. – poprzez   stronę internetową.                                                                                                                         
Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 

https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/ 
Faktura na placówkę – formularz 

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf 
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                         

tel. 76 838 42 93. 

Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie 
        Barbara Krzywulicz 
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