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Dyrektor  przedszkola / szko y podstawowej 
 
 

W dniu 24 lutego 2015 w godz. 14.00-17.00  w  PPP Chojnice odb dzie si  spotkanie 

z Pa stwem  Danut  i  Marianem Chwastniewskimi 

Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie si  przyjazne mózgowi. 
 

Nauczyciel zdob dzie podstawow  wiedz  na temat neurodydaktyki   i dowie si , jak j  
zastosowa  w praktyce szkolnej, dzi ki  powi zaniu formy wyk adu z warsztatami. 

 
 

I. Wyk ad 

 Podstawy wiedzy zwi zane z neurodydaktyk : 
 Neurodydaktyka czyli klucz do sukcesu. Jak uczy  aby pobudzi  ciekawo . 
 Neurologiczne pod e nabywania wiedzy i umiej tno ci: 
 Na czym polega mielinizacja aksonów. 
 Stymulowanie mózgu. 
 Jakie rodzaje inteligencji ma dziecko? 
 Przyk ady plastyczno ci mózgu i zada  receptywnych oraz reproduktywnych. 
 Zadania przyjazne mózgowi. Przyk ady nauczania transmisyjnego – przedmioty 

humanistyczne i cis e. 
 Strategie nauczania – niebezpieczne schematy my lowe. Neurodydaktyka w praktyce 

pedagogicznej i terapii. 
 Wa ne pytania. 

 
II. Warsztaty . 

 Jak wykorzysta  wiedz  wynikaj  z neuronauk w praktyce szkolnej, aby nauczanie 
sta o si  przyjazne mózgowi? 

 
 

III. Podsumowanie i wnioski. 
 

 Ka dy uczestnik b dzie móg  po wyk adzie i szkoleniu ugruntowa  i wzbogaci  swoj  
wiedz . 

 Ksi ka „Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie si  przyjazne mózgowi” 
przeznaczona jest ka dego uczestnika w ramach op aty za szkolenie. 

 



 
Wyk ad i warsztat poprowadzi Danuta Chwastniewska - terapeuta, magister pedagogiki specjalnej 
(Uniwersytet Wroc awski), absolwentka podyplomowych studiów „Psychologiczne wspomaganie 

rozwoju dzieci i m odzie y z trudno ciami” (Uniwersytet Wroc awski). Wspó autorka serii 
podr czników do nauki o j zyku wydanych przez Gda skie Wydawnictwo O wiatowe oraz Now  

Er . Jest autorem podr czników „Ortograffiti”,  wydanych przez Wydawnictwo Operon. Opracowa a 
innowacyjn   metod  101 kroków w nauce czytania i pisania, w której zawieraj  si  najnowsze 

osi gni cia neuronauk. Autorka serii gier edukacyjnych GRAMISIE przygotowuj cych do nauki 
czytania. Od wielu lat prowadzi terapi  pedagogiczn  dla dzieci i m odzie y z dysleksj , trudno ciami 

w uczeniu si , wykorzystuj c w swojej pracy wiedz  z dziedziny neurodydaktyki. 
 

Wspó praca przy warsztatach - Marian Chwastniewski - autor prowadzonego od roku 2000 
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego U ywania Umys u Wyspa Zagadek. 

Jest to konkurs interdyscyplinarny w którym  w praktyce wykorzystywana jest wiedza zwi zana z 
neurodydaktyk  

 
 
 

Do udzia u zapraszamy szczególnie nauczycieli przedszkola i szko y 
podstawowej . 

 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przes anie na adres  e – mail PPP 
wype nionej karty  udzia u w szkoleniu  (za cznik) 

do dnia 21 lutego ( sobota) 2015 
 

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejno ci zg osze . 
 

 
 

Zapraszam  do udzia u 
 

Bogna Klunder – dyr. PPP Chojnice 
 


