Poznań

20 lipca 2021

KURS TRENERSKI SYSTEMU
EDUKACJA PRZEZ RUCH-WARSZAWA
2021/2022
Rekrutacja | Informacje | Karta zgłoszenia

Rekrutacja
Pracownia Pedagogiczna im.prof.
Ryszarda Więckowskiego
rozpoczyna rekrutację 16 osób do
grupy trenerskiej kursu Edukacja
przez ruch, który odbywać się
będzie w Warszawie, a rozpocznie
we wrześniu 2021 roku zjazdem
organizacyjnym. Grupa
warszawska kursu 2021/2022
rozpocznie zajęcia dydaktyczne
stacjonarne w miesiącu
październiku.

Miejsce zajęć - adres
Zajęcia dydaktyczne kursu
odbywać się będą na terenie
Przedszkola nr 308 im. Krasnala
Hałabały w Warszawie, które
zlokalizowane jest w dzielnicy
Bielany. Z centrum miasta na
Bielany można dojechać metrem.
Zajęcia dydaktyczne kursu będą
miały charakter sobotniego zjazdu
raz w miesiącu. Ich termin zostanie
ustalony podczas zjazdu
organizacyjnego tak, aby
odpowiadał wszystkim
uczestnikom.

Zjazd organizacyjny
Zjazd organizacyjny odbędzie się
we wrześniu 2021 roku, jeszcze nie
w sobotę, ale w normalny roboczy
dzień tygodnia, po południu. Datę
i godzinę ustalimy na podstawie
informacji od uczestników
zapisanych w kartach zgłoszenia,
aby dostosować spotkanie do
możliwości wszystkich
uczestników.

Kurs trenerski obejmuje:
360 godzin zajęć, w tym:
- 180 godzin zajęć dydaktycznych;
- 140 godzin praktyki metodycznej;
- 20 godzin – przygotowanie warsztatów na zaliczenie;
- 10 godzin konsultacji;
- 10 godzin organizacji kongresu i przeprowadzenie zajęć;
W razie obostrzeń związanych z sytuacją w państwie wybrane
zajęcia odbędą się w mniejszych grupach lub on - line. Także
warsztaty zaliczeniowe będą mogły przyjąć formę warsztatu szkolenia rady pedagogicznej we własnej placówce.
Do grupy na wybrane tematy szkolenia dołączą trenerzy
z poprzedniej grupy trenerskiej.
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Absolwent kursu trenerskiego otrzymuje świadectwo
trenera kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii
Edukacja przez ruch, uprawniające do stosowania metody
w bezpośredniej pracy z dziećmi, pisania programów
autorskich, prowadzenia dodatkowych zajęć z dziećmi np.
kółek, zajęć pozalekcyjnych. Świadectwo uprawnia
absolwenta do podjęcia się tzw. praktyki trenerskiej, aby
uzyskać uprawnienia trenera - wykładowcy.

System Edukacja
przez ruch
To propozycja wspierania rozwoju
dziecka oparta na naturalnych
strategiach:
• percepcyjno - odtwórczej;
• percepcyjno - wyjaśniającej;
• percepcyjno - innowacyjnej;

To system technik i metod pracy
z dzieckiem oparty na
preferowanych, lubianych przez
dzieci naturalnych formach ruchu.
To ogólnorozwojowa koncepcja
wspierania rozwoju dzieci w
której podmiot uczenia się
zostaje twórcą, naukowcem,
a przede wszystkim dobrym
człowiekiem.
W systemie EPR najważniejszy
jest człowiek i jego rozwój, a nie
technologia, przy czym sama
technologia występować może
jedynie jako narzędzie.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele z
wykształceniem wyższym lub po licencjacie. Przyjmujemy
na szkolenie studentów wyłącznie pedagogiki lub
psychologii, przy czym, aby ubiegać się o możliwość
realizacji praktyki trenera - wykładowcy potrzebny będzie
dyplom ukończenia studiów.
Całkowity koszt szkolenia wynosi 3000 zł.
Kwota ta obejmuje zajęcia dydaktyczne, organizację
kongresu zaliczeniowego, konsultacje i materiały
szkoleniowe.
Zapisy na szkolenie przyjmuję elektronicznie
dorota@origami.org.pl . Na adres ten należy wysłać
wypełnioną starannie kartę zgłoszenia.
Opłata za szkolenie ma charakter ratalny, przy czym , aby
zapisać się na szkolenie uczestnik wpłaca 500 zł opłaty
wpisowej. Pozostała część 2500 zł rozkładana jest na raty,
które są uzgadniane indywidualnie.
Za wszystkie wpłaty uczestnik otrzymuje fakturę imienną
lub w przypadku dofinansowania wystawiana jest faktura
na instytucję, którą wskaże uczestnik szkolenia.
Wysyłając kartę zgłoszenia proszę o dołączenie do niej
swoich dodatkowych pytań.
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Wzór zgłoszenia :
Grupa – Warszawa 2021/22
Numer uczestnika przyznany przez Pracownię Pedagogiczną ………………
Imię i nazwisko ………………………………………………………………..
e-mail …………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….
Miejsce zatrudnienia ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
Wykształcenie ……………………………………………………………………
Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu opłaty wpisowej na kurs. Opłata wpisowa jest częścią opłaty za
cały kurs, stąd po jej uiszczeniu pozostałość do zapłaty wynosi 2500 zł. Opłaty za szkolenie
przyjmowane są w sposób ratalny ustalony indywidualnie z każdym uczestnikiem szkolenia.
Wpłacanie kwoty wpisowej odbywa się wyłącznie po bezpośrednim otrzymaniu pocztą elektroniczną
informacji, iż są jeszcze miejsca w grupie.

Dokonałam opłaty wpisowej 500 zł na konto Pracowni Pedagogicznej im. prof. Ryszarda
Więckowskiego
ul. Kwiatowa 11/16a Poznań
09 1750 0012 0000 0000 3410 5917
lub kwoty większej ( prosimy podać kwotę ) ......................................................
w dniu ………………………………………………
Prosimy o podanie danych do wystawienia faktury za opłatę wpisową :
Imię i nazwisko ( nazwa instytucji ) ………………………………………………………………
Adres……………………………………………………………………………………………….
NIP…………………………..
Z wyrazami szacunku
Autorka systemu EPR
Dorota Dziamska
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