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Katowice, 04.02.2017 r. 

Szanowni Państwo, 
 

 

cała kadra Akademii Kreatywnej Edukacji ma przyjemność zaprosić Państwa Szkołę do wzięcia udziału 

w Programie: 

 
 

Nasz Program obejmuje zestaw szkoleń adresowanych do nauczycieli świetlic, bibliotek i klas I-III, 

mających na celu zaprezentowanie możliwości wykorzystania potencjału świetlicy, biblioteki i klasy 

jako przestrzeni do wdrażania efektywnych rozwiązań w zakresie upowszechniania czytelnictwa 

oraz rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Na nasze szkolenia zapraszamy 

również nauczycieli klas IV-VI, wychowawców klas oraz szkolnych pedagogów i psychologów. 
 

Podczas każdego z proponowanych szkoleń zostaną zaprezentowane oraz przepracowane 

warsztatowo różne formy działań promujących aktywną i twórczą pracę z książką i rozwijających 

zainteresowania czytelnicze uczniów. Dzięki temu biorący w nich udział nauczyciele będą mogli od razu 

wykorzystać poznane metody w swojej codziennej pracy. 
 

Dodatkowe korzyści dla Szkoły wynikające z wzięcia udziału w Programie „SZKOŁA Z KSIĄŻKĄ W HERBIE”: 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej i wychowawczej oraz podniesienie jakości pracy Szkoły, 

 zwiększenie osiągnięć społeczności szkolnej w zakresie aktywnej i twórczej pracy z książką oraz ich 

wyeksponowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz placówki, 

 wykorzystanie zaproponowanych podczas szkoleń działań opartych na kreatywnych i oryginalnych 

projektach edukacyjnych i artystycznych do kreowania wizerunku i promocji Szkoły, 

 realizacja priorytetu 1 wskazanego przez MEN w ramach podstawowych kierunków realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, tj. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 
 

 

Szczegółowe informacje dotyczące tematów i treści szkoleń otwartych i zamkniętych oraz zapisów 

przedstawiamy w załączonych programach. 
 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt. 

 
 

Zapraszamy do twórczej i owocnej współpracy! 
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ADRESACI SZKOLEŃ 
 nauczyciele świetlic, bibliotek oraz klas I-III szkół podstawowych 

 nauczyciele klas IV-VI, wychowawcy klas oraz szkoleni pedagodzy i psycholodzy 
 

PROWADZACY SZKOLENIA: 

Sławomir Waśniewski – pedagog i oligofrenopedagog; wykładowca i trener terapii pedagogicznej, 

arteterapii, biblioterapii, teatroterapii i muzykoterapii; animator działań twórczych i trener kreatywności; 

specjalista ds. mediów społecznościowych oraz marketingu kultury i marketingu oświaty; doradca 

zawodowy. 

 

PROGRAMY SZKOLEŃ 
 

SZKOLENIE 1. Metody upowszechniania czytelnictwa oraz rozwijania kompetencji i zainteresowań czytelniczych 

uczniów 
 

 rola nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców świetlic w rozwijaniu kompetencji czytelniczych 

oraz upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 „Kto czyta, nie błądzi”, czyli jak uświadamiać uczniom korzyści płynące z czytania 

 projektowanie gier i zadań czytelniczych 

 organizowanie wewnętrznych i zewnętrznych konkursów czytelniczych 

 nagradzanie i eksponowanie osiągnięć czytelniczych uczniów 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN I: 20.02 godz. 9:00-13:00 KOSZT: 80zł/osoba 

     TERMIN II: 22.02. godz. 13:30-17:30 
 

SZKOLENIE 2. Metody aktywnej i twórczej pracy z książką 
 

 rola literatury w rozwijaniu kreatywności i stymulowaniu twórczej ekspresji uczniów 

 książki sprzyjające rozwojowi czytelnictwa u dzieci (literatura dziecięca i młodzieżowa, „książki do zadań 

specjalnych”, książki aktywizujące, książki kreatywne, „książki inne niż inne”, książki interaktywne, książki 

przestrzenne, „książki myślące”, książki algorytmiczne) 

 organizacja zajęć opartych na pracy z tekstami i książkami 

 formy pracy z książką 

 pomoce i środki dydaktyczne do aktywnej i twórczej pracy z książkami 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 21.02 godz. 9:00-13:00 KOSZT: 80zł/osoba 
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SZKOLENIE 3. Książka w projektach edukacyjnych i artystycznych oraz innowacjach pedagogicznych 

w bibliotece/świetlicy/klasie 
 

 projekt edukacyjny, artystyczny i organizacyjny jako metoda pracy 

 cele i założenia projektu 

 formy, skala i charakter projektów 

 projekt jako forma innowacji pedagogicznej 

 etapy realizacji projektu 

 sponsoring, fundraising i crowdfunding w działalności projektowej 

 promowanie przedsięwzięć projektowych 

 projekty edukacyjne i artystyczne jako forma promocji placówki, jej kadry, podopiecznych oraz organizacji 

i instytucji wspierających 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 20.02 godz. 13:30-17:30 KOSZT: 80zł/osoba 

 

SZKOLENIE 4. „Teatr Książki” w szkole podstawowej – funkcje, formy, inspiracje 
 

 walory edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne różnych form teatralnych 

 książka jako treść, temat, scena, rekwizyt i aktor 

 kamishibai – japoński teatr książki 

 techniki parateatralne oparte na literaturze, poezji i wyobraźni 

 formy animacji teatralnych w szkole podstawowej 

 najpiękniejsze książki o teatrze 

 organizacja i rozwijanie teatralnego warsztatu pracy  
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 22.02 godz. 9:00-13:00 KOSZT: 80zł/osoba 

 

SZKOLENIE 5. Obecność i aktywność biblioteki/świetlicy/klasy w Internecie 
 

 kącik biblioteki/świetlicy/klasy na szkolnej stronie WWW 

 20 pomysłów na bloga biblioteki/świetlicy/klasy 

 prowadzenie fanpage’a biblioteki/świetlicy/klasy 

 aktywność dziennikarska i publicystyczna w Internecie 

 zakładanie i prowadzenie Szkolnego Klubu Wikipedystów 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 24.02 godz. 13:30-17:30 KOSZT: 80zł/osoba 

 

SZKOLENIE 6. Biblioteka/świetlica/klasa jako Szkolna Pracownia Książki Artystycznej 
 

 idea i formy książek artystycznych i unikatowych 

 metody projektowania i wykonywania artbooków, lapbooków, picterebooków, textilebooków, playbooków itp. 

 eksponowanie oraz zastosowanie książek artystycznych 

 przegląd pomocy, narzędzi i materiałów do tworzenia książek artystycznych 

 zasady organizowania i prowadzenia Szkolnej Pracowni Książki Artystycznej 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 23.02 godz. 9:00-13:00 KOSZT: 80zł/osoba 
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SZKOLENIE 7. Nauczyciel, bibliotekarz i wychowawca świetlicy jako „Animator Działań Twórczych” 
 

 istota kreatywności oraz twórczego myślenia i działania 

 edukacyjne, wychowawcze i terapeutyczne funkcje aktywności twórczej 

 zasady projektowania i prowadzenia działań twórczych w bibliotece/świetlicy/klasie 

 metody aktywizacji i formy twórczej ekspresji uczniów 

 przegląd pomocy, narzędzi i materiałów do prowadzenia działań twórczych 

 metody i formy doskonalenia i samodoskonalenia warsztatu pracy animatora 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 21.02 godz. 13:30-17:30 KOSZT: 80zł/osoba 
 

SZKOLENIE 8. Biblioterapia w bibliotece/świetlicy/klasie 
 

 walory i funkcje profilaktyczne, edukacyjne, diagnostyczne i terapeutyczne pracy z książkami 

 bajkoterapia i poezjoterapia jako główne metody biblioterapii 

 rodzaje, charakter i przeznaczenie opowiadań, bajek i wierszy 

 przegląd literatury, pomocy i materiałów stosowanych w biblioterapii 

 powiązania bliblioterapii z innymi formami terapii artystycznej 

 planowanie i realizacja zajęć z zakresu biblioterapii 

 zasady tworzenia, autorskich tekstów, bajek, scenariuszy i konspektów zajęć z zakresu biblioterapii 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 23.02 godz. 13:30-17:30 KOSZT: 80zł/osoba 
 

SZKOLENIE 9. Szkolny Klub Młodych Pisarzy i Ilustratorów w bibliotece/świetlicy/klasie 
 

 metody i techniki twórczego pisania i opowiadania 

 funkcje ilustracji i fotografii w publikacjach 

 przegląd literatury z zakresu pisania i ilustrowania 

 pomoce i materiały stymulujące wyobraźnię 

 organizacja zajęć z twórczości pisarskiej i ilustracyjnej 

 formy opracowywanych szkolnych publikacji i e-publikacji 
 

CZAS TRWANIA: 5h dydaktycznych TERMIN: 24.02 godz. 9:00-13:00 KOSZT: 80zł/osoba 
 

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLEŃ 

Centrum Biurowo-Szkoleniowe "MONIUSZKI 7" w Katowicach, ul. Moniuszki 7, Sala Piaskowa. 
 

ZAPISY NA SZKOLENIA 

Zapisy przyjmujemy drogą mailową: kontakt@AkademiaKreatywnejEdukacji.pl 

W treści maila prosimy podać: 

 tytuł szkolenia i datę jego realizacji 

 imię i nazwisko (oraz – w przypadku opłacania szkolenia ze środków własnych – dane do faktury: 

swój adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym) 

 nazwę i adres szkoły (oraz – w przypadku refundowania kosztów szkolenia przez placówkę – dane 

do faktury: NIP placówki) 
 

Zapraszamy do twórczej i owocnej współpracy! 


