
Pragniemy, aby dzieci były od nas lepsze. 
(J.Korczak)

Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców
 ul. Legnicka 65; 54-206  Wrocław

Tel. 0 666 377 364 /  e-mail: biuro@wychowawcy.wroclaw.pl 
http://www.wychowawcy.wroclaw.pl

Regon: 020085417    NIP: 896 138 80 73

O PEDAGOGICE INACZEJ
Warsztaty pracy grupowej wg.  pedagogiki przeżyć/Erlebnispädagogik 

Warszawa, 2-3. 04. 2016 

      

Cele warsztatów: wzbogacenie metodyki gier i zabaw w przyrodzie; poznanie aktywnych i kreatywnych formy pracy 
z  grupą;  poznanie  niemieckiej  perspektywy pedagogiki;  poznanie  oryginalnych  zestawów gier  i  zabaw na każdą 
okazję; zapoznanie się z metodyką pedagogiki przeżyć.

Miejsce: Przedszkole Świetlik Montessori, Wał Miedzeszyński 646, budynek III, 03-944 Warszawa

Uczestnicy: nauczyciele szkolni i przedszkolni, wychowawcy, wolontariusze, pracownicy domów kultury, harcerze, 
studenci pedagogiki i inne osoby pracujące formalnie lub nieformalnie z grupami dzieci, młodzieży i dorosłych.

Termin:   2-3.04.2016   (sobota: godz.  9.00-17.00 /  niedziela:  godz.  9.00-15.00.  W połowie  zajęć 45 minutowa 
przerwa obiadowa)

Organizator:  Wrocławskie  Stowarzyszenie  Wychowawców  (http://www.wychowawcy.wroclaw.pl)  oraz  Przedszkole 
Świetlik Montessori w Warszawie (http://swietlikmontessori.pl)

Prowadzenie: Rafał Ryszka (ur. 1975) – pedagog, współzałożyciel i członek zarządu Wrocławskiego Stowarzyszenia Wychowawców; 
członek Towarzystwa Szkół Waldorfskich  Waldorfschulgemeinschaft e.V. w Leipzig; koordynator m.in. polsko-niemieckich wymian 
młodzieży i pedagogów oraz pedagogicznych wizyt studyjnych w Niemczech (certyfikat organizatora projektów międzynarodowych 
Deutsch-Polnisches Jugendwerk); realizator projektów metodą  Erlebnispädagogik (pedagogika przeżyć/edukacja przygodą); polski 
współpracownik  międzynarodowego  kwartalnika  pedagogiki  przeżyć  „e&l” -  Internationale  Zeitschrift  für  handlungsorientiertes 
Lernen  (http://www.e-und-l.de);  instruktor  harcerski  (harcmistrz)  ZHPpgK  w  Niemczech;  koordynator  niemieckiego  projektu 
krajoznawczo-turystycznego „Schlesien mal anders” (www.schlesienmalanders.eu); zawodowo nauczyciel w szkole specjalnej Lernen 
plus gGmbH Schloss Schönefeld w Leipzig (http://www.schloss-schoenefeld.de).

Koszt:  w zależności od terminu zgłoszenia: 130 zł przy zgłoszeniu do 10.01.2016 lub  150 zł przy zgłoszeniu w 
terminie 11.01.2016-15.03.2016 (w tej kwocie: rekwizyty, materiały z warsztatów, certyfikat uczestnictwa). 
Przerwa obiadowa we własnym zakresie.

Warunki uczestnictwa: wysłanie najpóźniej do 15.03.2016 załączonego zgłoszenia oraz potwierdzenie przyjęcia. 
Opłata na miejscu.  Informacje i szczegóły: r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl 

Uwaga: Ilość miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
W programie: 

• poznanie pedagogiki przeżyć/Erlebnispädagogik i wskazówki do własnego projektowania zabaw;
• doświadczenie różnych aktywnych form pracy grupowej;
• prezentacja aktywnych form pracy z grupą w pedagogice niemieckiej;
• dobra zabawa gwarantowana: niezbędna teoria i aktywne uczestnictwo.

Z  G   Ł   O   S   Z   E   N   I   E    (wiążące)
Warszawa, 2-3.04.2016

Imię i nazwisko:………………………………....………….....................…Rok urodzenia: ………...................….. 
Adres zamieszkania: ……………………………...........…………....…..….............................................….…..
Miejsce pracy / nauki: …........................................................................................................
Tel. kontaktowy: ………......……..…....………Adres e-mail: ……….....……………………...… @ ……………........…. 

Proszę krótko opisać/zaznaczyć:

Doświadczenie w pracy z grupami (dzieci, młodzieży, dorosłych):……………………………………….……………………………………............
Dlaczego zainteresował Cię temat  warsztatów: …...................................................................................................
Zainteresowania: ….............................................................................................................................................
Rachunek: TAK / NIE (jeśli TAK: proszę podać dane do rachunku) ……………………….....

Zgłoszenie proszę wypełnić i odesłać (w dowolnym formacie) do dnia 15.03.2016 mailowo na adres: r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl 
Wpłata zostanie dokonana na miejscu w dniu warsztatów. Dokładny program warsztatów zostanie przesłany uczestnikom.

mailto:r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl
http://www.schloss-schoenefeld.de/
http://www.schlesienmalanders.eu/
http://www.e-und-l.de/

	Zgłoszenie proszę wypełnić i odesłać (w dowolnym formacie) do dnia 15.03.2016 mailowo na adres: r.ryszka@wychowawcy.wroclaw.pl 
	Wpłata zostanie dokonana na miejscu w dniu warsztatów. Dokładny program warsztatów zostanie przesłany uczestnikom.

