Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
Rzeszów, 6. 02. 2017 r.

Szanowni Państwo,

Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji” serdecznie zaprasza do udziału w kolejnej – wiosennej edycji
kursu doskonalącego „Neurodydaktyka w edukacji dzieci i młodzieży”.
Adresatami kursu są wszystkie osoby zajmujące się w sposób formalny i nieformalny edukacją
i rozwojem dzieci oraz młodzieży, w szczególności: nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, osoby pracujące z młodzieżą w różnych
placówkach (OHP, ośrodki kultury, ośrodki pomocy społecznej, domy dziecka itp.), pedagodzy,
psycholodzy, edukatorzy, wykładowcy uczelniani oraz wszyscy zainteresowani.
Celem kursu jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych, w tym kompetencji metodycznych w oparciu
o najnowsze wyniki badań naukowych z zakresu neurobiologii mózgu oraz neurodydaktyki - nowej gałęzi nauki, pomagającej
w definiowaniu obszarów zmian w edukacji i wskazywaniu kierunków jej rozwoju.
Ilość godzin: 40 godz. dyd. (5 dni zajęć)
Miejsce i terminy szkolenia:
RZESZÓW* Grupa 1
I zjazd: 25 - 26 marca 2017 r. (sobota, niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (16 godz. dyd.) - dr Marek Kaczmarzyk
II zjazd: 1 - 2 kwietnia 2017 r. (sobota, niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (16 godz. dyd.) - dr Marek Kaczmarzyk
III zjazd: 23 kwietnia 2017 r. (niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (8 godz. dyd.) – Tadeusz Polański
KROSNO* Grupa 2
I zjazd: 22 - 23 kwietnia 2017 r. (sobota, niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (16 godz. dyd.) - dr Marek Kaczmarzyk
II zjazd: 27 - 28 maja 2017 r. (sobota, niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (16 godz. dyd.) - dr Marek Kaczmarzyk
III zjazd: 10 czerwca 2017 r. (niedziela) w godz. 9.00 – 16.00 (8 godz. dyd.) - Tadeusz Polański
*o dokładnym miejscu zajęć poinformujemy te osoby, które prześlą do nas formularz rekrutacyjny

Nasi prowadzący:
dr Marek Kaczmarzyk – wiodący ogólnopolski ekspert w zakresie neurodydaktyki, biolog, memetyk. Autor podręczników
i programów szkolnych, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
mgr Tadeusz Polański –wieloletni edukator i konsultant PCEN w Rzeszowie, specjalista ds. doskonalenia zawodowego
kadry kierowniczej i nauczycieli, ekspert ds. rozwoju szkoły, wykładowca uczelniany.
REKRUTACJA odbywa się WYŁĄCZNIE poprzez formularz elektroniczny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Rzeszów - Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY
Krosno - Wypełnij FORMULARZ REKRUTACYJNY

Koszt szkolenia: 700 zł / 1 os. (obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia)
Wpłaty należy dokonać na konto bankowe nr: 58 2130 0004 2001 0644 7676 0001
 do dnia 15.03.2017 r. (Grupa Rzeszów); Tytuł płatności: Neurodydaktyka Rzeszów
 do dnia 15.04.2017 r. (Grupa Krosno); Tytuł płatności: Neurodydaktyka Krosno.
Z poważaniem
Fundacja Kresowe Centrum Nauki i Rozwoju „Perła Galicji”
Dział ds. Akademii Neuroedukacji
KONTAKT TEL. - tel.: 600218072 lub 600286628 lub E-MAIL: szkolenia.polska2017@gmail.com
Zachęcamy Państwa do pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie 80%
kosztów udziału w naszym kursie. Dowiedz się więcej o KFS w swoim Powiatowym Urzędzie Pracy (decyduje
kolejność złożenia wniosku). Udzielamy bezpłatnej pomocy w zakresie wypełnienia wniosku do KFS o
dofinansowanie kosztów kursu.

