
 

2. ROŻNOWSKA 

„NOC BIBLIOTEK” 

2018 

 

 

PRACOWNIA DOBRYCH  

I (DO) WOLNYCH MYŚLI 

 



ZAPROSZENIE 
Serdecznie zapraszamy 

wszystkich chętnych do 

udziału w 2. rożnowskiej 

„Nocy Bibliotek” -  

„Noc Bibliotek 2018” 

 

Zachęcamy do 

zapoznania się  

z harmonogramem 

i czynnego udziału 

w tym wydarzeniu. 



 

Dnia 08. 06. 2018 r. 

bezpłatnie będzie można 

wysłuchać koncertu poezji 

śpiewanej „Muzyka łączy  

pokolenia”, wysłuchać 

wykładów dotyczących 

wpływu czytania  

i słuchania muzyki na poprawę 

jakości życia, a także wziąć 

udział w pokazach rękodzieła 

wykonywanego przez nasze 

szkolne pociechy pod okiem 



utalentowanych pań – 

rożnowianek. 

Ponadto będzie można zakupić 

na kiermaszu książki, przybory 

szkolne oraz oryginalne, 

książkowe  gadżety wykonane 

przez dzieci  

i młodzież ze szkoły  

w Rożnowie. 

 

Dnia 09. 06. 2018 r. 

zapraszamy na Festiwal 

Inspiracji - płatne warsztaty 



podnoszenia kompetencji 

i umiejętności 

wspomagających edukację, 

wychowanie i terapię 

organizowane przez firmę 

szkoleniową „Iskra”. 

Adresaci: nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i wczesnoszkolnego, wychowawcy, 

opiekunowie, pedagodzy, terapeuci, bibliotekarze, 

animatorzy oraz wszyscy 

zainteresowani doskonaleniem 

zawodowym, poszukujący praktycznej wiedzy oraz 

nowych umiejętności. 
 

Szczegóły na stronie: iskra.edu.pl lub poniżej 

 



 
 

W dniu 9 czerwca 2018 r. (w 2. dniu  Nocy 

Bibliotek 2018) 

w Szkole Podstawowej, Rożnów 269, 57-130 
Rożnów odbędzie się 

 

FESTIWAL  INSPIRACJI 
Warsztaty podnoszenia kompetencji i umiejętności 

wspomagających edukację, wychowanie i terapię. 
Zapraszamy: nauczycieli wychowania przedszkolnego  

i wczesnoszkolnego, wychowawców, opiekunów, 

pedagogów, terapeutów, bibliotekarzy, animatorów 

oraz wszystkich zainteresowanych doskonaleniem 

zawodowym, poszukujących praktycznej wiedzy oraz 

nowych umiejętności. 
  



  
 

 Cena udziału w Festiwalu 197 zł w tym: 

o                udział w 3 warsztatach – 3 Certyfikaty za 
udział w każdym; 

o                dodatkowo  1 Zaświadczenie za udział  
w Festiwalu; 

o                 materiały szkoleniowe, catering, przekąski. 

 

WYBIERZ po 1 WARSZTACIE  z każdej części programu. 
Uzupełnij formularz zgłoszeniowy na dole strony. Wpisz 
swoje dane oraz numery wybranych warsztatów w polu 
„dane firmy”.  

 

  
P R O G R A M: 

09.00 – 9.30 Rejestracja uczestników,  poranna kawa 

I część godz. 9.30 – 11.30 

 
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  Rozwój 
dziecka poprzez zabawy / działania 
polisensoryczne – Sylwia Sawa-Pasternak 

2. Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Zestaw 
ćwiczeń i zabaw dla nauczyciela, opiekuna, 
wychowawcy – Katarzyna Kurowska 

3. Pakiet zabaw, gier i pomysłów na każdą pogodę. 
Animacja czasu wolnego w praktyce- Aleksandra Machniak 

4. Biblioterapeutyczny Inspirownik. Autorskie propozycje 
warsztatów dla dzieci i młodzieży – Elżbieta Bukowiec 

 

godz. 11.30 – 11.50 Przerwa kawowa, *czas na przekąski*, 
rozmowa w kuluarach  

 



II część godz. 11.50 – 13.50 

 

5. Wspieranie rozwoju sensomotorycznego dziecka 
poprzez innowacyjne wykorzystanie rekwizytów 
– Katarzyna Kurowska 

6. Taniec, zabawa, ruch. Choreoterapia – 
metoda odreagowywania napięć psycho-ruchowych w 
pracy z grupą – Sylwia Sawa-Pasternak 

7. Agresywne dziecko ? Zabawy  i ćwiczenia 
wspierające rozwój kompetencji kluczowych 
nauczyciela, wychowawcy, terapeuty – Aleksandra 
Machniak 

8. „Pracownia dobrych myśli” – warsztat 
motywacyjny  – Elżbieta Bukowiec 

  

godz. 13.50 – 14.15 Przerwa kawowa,*czas na przekąski  
i coś gorącego* rozmowa w kuluarach  

 
 
III część godz. 14.15 – 16.15 

 

9. Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi – Gry  
i innowacyjne zabawy – Katarzyna Kurowska 

10. Techniki wyciszające i relaksacyjne z elementami 
muzykoterapii – Aleksandra Machniak 

11.  Twórcze malowanie i rysowanie – arteterapia  
w działaniu i rozwoju dziecka – Sylwia Sawa-Pasternak 

12. Biblioterapia – metoda na współczesną „anemię 
emocjonalną”. Warsztat przedstawiający różne 
sposoby wsparcia emocjonalnego dzieci i młodzieży 
poprzez książkę – Elżbieta Bukowiec 

 



 16.15 – 17.00 Wręczenie Certyfikatów ORAZ 
LOSOWANIE NAGRÓD od firmy „Sklep Animatora” 

MIEJSCE:  Szkoła Podstawowa, Rożnów 269, 57-130 
Rożnów  
ORGANIZATOR: Instytucja Szkoleniowa ISKRA – 
EDUKACJA ANIMACJA SZKOLENIA SP. Z O.O. 
SZCZEGÓŁOWE  
 
INFORMACJE:  iskra.edu@gmail.com   lub   tel. 533-892-
168 / tel. 504-399-116 
 
 
Źródło: Iskra.edu@gmail.com 


