Szkolenia odpłatne - rok szkolny 2017/2018
Studia podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Biznesu
w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
Symbol

PD17-1

Temat

Zarządzanie placówkami
oświatowymi

Adresat

zainteresowani
nauczyciele

Autyzm, zespół
Aspergera oraz inne
całościowe zaburzenia
PD17-2
rozwojowe - diagnoza
i terapia
studia kwalifikacyjne

zainteresowani
nauczyciele

Edukacja i rehabilitacja
osób
z niepełnosprawnością
PD17-3
intelektualną
(Oligofrenopedagogika)
studia kwalifikacyjne

zainteresowani
nauczyciele

Rytmika i taniec
w wychowaniu
PD17-4 muzyczno-ruchowym
dzieci
studia kwalifikacyjne

zainteresowani
nauczyciele

PD17-5

Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka
studia kwalifikacyjne

zainteresowani
nauczyciele

Zakres tematyczny
Podstawy organizacji i zarządzania. Elementy
prawa. Wybrane zagadnienia z psychologii
kierowania. Finansowanie oświaty. Zarządzanie
zasobami ludzkimi. Marketing usług oświatowych
Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru
pedagogicznego. Kontrola zarządcza oraz
praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówce
oświatowej (certyfikacja kompetencji). Ewaluacja
placówki oświatowej (certyfikacja kompetencji).
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci
i młodzieży. Kryteria diagnostyczne oraz metody
i formy prowadzenia specjalistycznych zajęć
z dziećmi i młodzieżą z: autyzmem, zespołem
Aspergera, zespołem Retta, dziecięcymi
zaburzeniami dezintegracyjnymi, zaburzeniem
hiperkinetycznym, ruchami stereotypowymi oraz
innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.
Psychologia kliniczna z elementami
psychopatologii. Pedagogika specjalna.
Psychologiczno-społeczne problemy
funkcjonowania osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Podstawy prawne funkcjonowania
osób niepełnosprawnych. Psychoterapia
z elementami terapii rodzin. Diagnoza
psychopedagogiczna. Rewalidacja indywidualna.
Dydaktyka specjalna z elementami ortodydaktyki.
Metodyka nauczania uczniów z uwzględnieniem
stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
Wybrane elementy arteterapii - muzykoterapia.
Piosenka dziecięca. Rytmika. Technika ruchu.
Dydaktyka i metodyka rytmiki oraz tańca. Taniec
współczesny, tańce narodowe i regionalne, tańce
w kręgu. Zasady muzyki - teoria i ćwiczenia.
Dydaktyka i metodyka umuzykalniania.
Instrumenty i programy muzyczne. Scenariusze,
konspekty, projekty.
Organizacja zespołu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka - podstawy prawne, procedury,
standardy. Wybrane zagadnienia z psychologii
rozwojowej małego dziecka. Medyczne aspekty
zaburzeń - jednostki nozologiczne, kategorie
diagnostyczne. Diagnoza rozwojowa
i funkcjonalna małego dziecka niepełnosprawnego.
Wybrane metody terapii i wspomagania dziecka
niepełnosprawnego. Diagnozowanie
i wspomaganie rozwoju dziecka: upośledzonego
umysłowo, słabowidzącego i niewidomego, słabo
słyszącego i niesłyszącego, niepełnosprawnego
ruchowo, z całościowymi i sprzężonymi
zaburzeniami w rozwoju, z zaburzeniami
w rozwoju mowy i języka. Praca z rodziną dziecka
niepełnosprawnego.

Liczba
semestrów

Przewidywana
wysokość
opłaty
za semestr [zł]

2
semestry

1250

3
semestry

1300

3
semestry

1000

3
semestry

1000

3
semestry

950
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PD17-6

Terapia pedagogiczna
z elementami rewalidacji
studia kwalifikacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży:
podstawy teoretyczne, kryteria diagnostyczne,
zasady udzielania pomocy psychologiczno
-pedagogicznej, opiniowanie i orzecznictwo,
regulacje prawne, psychologia rozwojowa,
wychowawcza i kliniczna, zarys logopedii
i zaburzeń rozwoju mowy. Organizacja procesu
terapeutycznego - proces grupowy. Zaburzenia
i dysfunkcje w rozwoju ruchowym, upośledzeniu
umysłowym, zaburzeniu zachowania i
niedostosowaniu społecznym dzieci i młodzieży
- diagnoza, metodyka prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych. Specyficzne trudności
w uczeniu się: dyslekcja, dyskalkulia - diagnoza,
metodyka prowadzenia zajęć korekcyjno
-kompensacyjnych i wyrównawczych.

2

3
semestry

1000
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Studia podyplomowe organizowane przez Akademię im. Jana Długosza
w Częstochowie we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doskonalenia
Symbol

Temat

Adresat

PD17-7

Technika w nauczaniu

zainteresowani
nauczyciele

PD17-8

Informatyka i TI
w nauczaniu

zainteresowani
nauczyciele

PD17-9

Edukacja dla
bezpieczeństwa

zainteresowani
nauczyciele

PD17-10

Wiedza o społeczeństwie nauczyciele

PD17-11

Matematyka

zainteresowani
nauczyciele

PD17-12

Retoryka słowa i obrazu
(edukacja wizualna)

zainteresowani
nauczyciele

PD17-13

Tradycje kulturowe
regionu

zainteresowani
nauczyciele

zainteresowani

Zakres tematyczny
Podstawy informatyki w praktycznych
zastosowaniach technicznych oraz w dydaktyce
przedmiotu. Problemy techniki - rozumienie
i sposoby ich rozwiązywania. Dydaktyka zajęć
technicznych - nowoczesny wymiar.
Poznanie i zrozumienie zagadnień informatyki.
Przygotowanie do życia w społeczeństwie
informacyjnym - posługiwanie się technologią
informacyjną. Merytoryczne i metodyczne
przygotowanie do nauczania zajęć
komputerowych i informatyki, a także
wykorzystania technologii informacyjnej
w procesie nauczania innych przedmiotów.
Dydaktyka informatyki.
Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń
(ekologicznych, w środowisku pracy,
pożarowych, społecznych itp.). Ochrona
ludności i obrona cywilna. Systemy ratownictwa
medycznego i pierwsza pomoc. Zagrożenia
w czasie pokoju i wojny, organizacja
i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa.
Komunikowanie w sytuacjach zagrożeń.
Bezpieczeństwo informacji. Metodyka nauczania
i technologia informacyjna związana z edukacją
dla bezpieczeństwa.
Wiedza i umiejętności z zakresu WoS
w obszarach: społecznym, politycznym,
ekonomicznym, kulturowym, edukacyjnym,
demokratycznym, obywatelskim, regionalnym,
państwowym, globalnym. Organizacja procesu
dydaktycznego z uwzględnieniem środków
multimedialnych. Informacja naukowa
i regionalna.
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do
nauczania matematyki jako drugiego
przedmiotu.
Analiza i interpretacja symptomów kultury
współczesnej w zakresie kultury słowa i obrazu.
Projektowanie zajęć szkolnych z zakresu sztuki
rozmowy i praktyk retorycznych w komunikacji
codziennej. Kultura wizualna z uwzględnieniem
konieczności przygotowań do egzaminów,
w tym do egzaminów maturalnych.
Teoria, historia, antropologia i semiotyka kultury
oraz turystyki kulturowej i animacji. Historia
i kultura regionu. Programy rozwoju
kulturalnego i promocji w wymiarze
historycznym, literackim, religijnym. Propozycje
rozwiązań z zakresu animacji kultury i turystyki
kulturowej w regionie.

3

Liczba
semestrów

Przewidywana
wysokość opłaty
za semestr [zł]

3 semestry

1450

3 semestry

1500

3 semestry

1600

3 semestry

1400

3 semestry

1450

2 semestry

1500

2 semestry

750
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Praktyczna nauka języka angielskiego (kurs
podręcznikowy, gramatyka praktyczna,
(posiadający
konwersacje, analiza i kompozycja tekstu,
kwalifikacje do pracy
fonetyka języka angielskiego). Proces
w przedszkolach
przyswajania języka obcego przez dzieci.
i klasach I-III szkół
Metodyka nauczania języka angielskiego
podstawowych,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
pragnących uzyskać
przygotowanie
Warsztaty metodyczne (gry i zabawy, piosenka
metodyczne z zakresu
i ruch, techniki plastyczne i teatralne
nauczania języka
w nauczaniu języka angielskiego). Zajęcia
angielskiego w edukacji
z zakresu historii, kultury i literatury krajów
przedszkolnej
anglojęzycznych w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
- zgodnie z § 11 ust. 4
i wczesnoszkolnej.
zainteresowani
nauczyciele

Nauczanie języka
angielskiego w edukacji
PD17-14
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

3 semestry

1500

Rozporządzenia MEN
z dnia 12 marca 2009 r.)

PD17-15

Nauczania języka
angielskiego
w zreformowanej szkole

PD17-16

Doradztwo zawodowe

zainteresowanie
nauczyciele
(posiadające stopień
licencjata lub magistra
z zakresu filologii
angielskiej oraz
odpowiednie
przygotowanie
pedagogiczne)

zainteresowani
nauczyciele

Psychologia i pedagogika rozwojowa. Teoria
przyswajania drugiego języka obcego
nowożytnego, metodyka nauczania języka
angielskiego na I i II etapie edukacyjnym
w oparciu o nową podstawę programową.
2 semestry
Nowoczesne technologie w nauczaniu języka
angielskiego na I i II etapie edukacyjnym.
Warsztaty metodyczne z zakresu nauczania
młodszych i starszych uczniów szkoły
podstawowej.
Podstawy teoretyczne i przepisy normujące
zasady pracy doradcy zawodowego. Metodyka
pracy oraz warsztat pracy doradcy zawodowego.
Diagnozowanie i pomoc w planowaniu kariery
zawodowej. Informacje edukacyjne i zawodowe.
Znajomość technik aktywnego poszukiwania
2 semestry
pracy, rynku pracy oraz zachodzących w nim
procesów i kierunków zmian. Wytyczanie
ścieżek kariery zawodowej w oparciu
o predyspozycje osobowościowe. Korzystanie
z nowoczesnych mediów w poszukiwaniu
i przekazywaniu informacji.

4

1200

1600
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Szkolenia płatne - rok szkolny 2017/2018
Symbol

Temat

Prowadzący

Diagnozowanie potrzeb Joanna Biczak
wychowawczo
-profilaktycznych szkoły
Ewa Dziedziela
w oparciu
o skonstruowane
SP17-1
narzędzia badawcze.
Opracowanie raportu
z badań

Emisja i higiena głosu

Katarzyna
Patrzykont

Adresat
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

SP17-2

Katarzyna
Komunikacja
Patrzykont
alternatywna
i wspomagająca
w pracy z dzieckiem
z zaburzeniami procesu
SP17-3 porozumiewania się

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Katarzyna
Patrzykont

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

Logopedia w praktyce
nauczycieli
SP17-4

Diagnoza i terapia
logopedyczna dziecka
z autyzmem

Katarzyna
Patrzykont

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

SP17-5

Podstawy edukacji
i terapii dzieci
z autyzmem

Katarzyna
Patrzykont

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

SP17-6

5

Zakres tematyczny
warsztaty z zakresu
przygotowywania diagnozy
w kontekście szkolnego
programu wychowawczo
-profilaktycznego; rozpoznawanie
potrzeb wychowawczo
-profilaktycznych w środowisku
szkolnym; konstruowanie narzędzi
badawczych; analiza zebranych
danych; opracowanie raportu
z badań
zasady prawidłowej emisji głosu;
właściwe oddychanie; prawidłowa
fonacja; poprawna wymowa; praca
głosem w warunkach wystąpień
publicznych; higiena i profilaktyka
chorób głosu; praktyczne sposoby
pracy nad głosem
charakterystyka AAC
- alternatywnych
i wspomagających metod
komunikacji; przegląd systemów
komunikacyjnych (znaki
przestrzenno-dotykowe, znaki
graficzne, znaki manualne);
techniki posługiwania się
symbolami; praktyczne
wykorzystanie systemów AAC
w pracy z uczniami ze złożonymi
zaburzeniami procesu
porozumiewania się
etapy rozwoju mowy dziecka;
zaburzenia komunikacji
językowej; podstawowe
zagadnienia z zakresu profilaktyki
logopedycznej; ćwiczenia
słuchowe, rytmiczne, oddechowe,
fonacyjne oraz usprawniające
aparat artykulacyjny; gry i zabawy
stymulujące rozwój mowy u dzieci
charakterystyka trudności
w obszarze mowy i komunikacji
u dzieci z autyzmem; behawioralne
podejście do oceny języka;
VB-MAPP – struktura narzędzia
i wskazówki dotyczące
dokonywania oceny; sposoby
rozwijania zachowań werbalnych;
wskazówki do tworzenia programu
terapeutycznego
aktualna wiedza na temat autyzmu
dziecięcego; organizacja pracy
w różnych sytuacjach
edukacyjnych, wychowawczych
i terapeutycznych; dostosowanie
metod i form pracy oraz środków
dydaktycznych do możliwości
i potrzeb uczniów

liczba
godzin

kwota
[zł]

10

50

6

30

6

30

6

30

6

30

6

30
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Uczeń z zespołem
Asapergera w szkole
ogólnodostępnej

Katarzyna
Patrzykont

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

SP17-7

Metodyka w praktyce Danuta Lis
SP17-8 edukacji przedszkolnej
Elżbieta
Wspomaganie dzieci
w rozwoju
intelektualno
SP17-9
-społecznym
i emocjonalnym
w przedszkolu
Innowacyjne metody
pracy w przedszkolu
SP17-10

Pedagogika zabawy
SP17-11

Kwiaty z bibuły
SP17-12

WebQuest
SP17-13 w nauczaniu

Kurzynoga
Danuta Lis
Elżbieta
Kurzynoga

Danuta Lis
Elżbieta
Kurzynoga

Iwona Sikorska
Iwona
Kiełczykowska
Iwona
Kiełczykowska
Iwona Dyja
Anna Warzocha

Elżbieta Grabara
Sztuka liczenia czyli
kształcenie sprawności
rachunkowej

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

rozwijanie kreatywności jako
trening pomysłowości i twórczego
rozwiązywania problemów
poprzez zastosowanie
innowacyjnych metod
wzbogacających pracę
wychowawczo-dydaktyczną
nauczyciele edukacji stare i nowe zabawy ruchowe;
wczesnoszkolnej
przykłady zabaw do wykorzystania
nie tylko w klasie
nauczyciele edukacji propozycje wykonania kwiatów
wczesnoszkolnej
z bibuły, wykonanie
indywidualnych projektów ozdób
szkoły podstawowe

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

nauczyciele szkół
podstawowych

Teresa Zatoń
SP17-15

Czarodziejski kubek
SP17-16

Beata Mielczarek

6

30

30

150

20

100

20

100

5

35

5

50

12

60

10

50

5

25

5

70

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego

SP17-14

Aktywnie i kreatywnie Elżbieta Grabara

uczeń z zespołem Aspergera
– aspekty prawne;
funkcjonowanie uczniów
z zespołem Aspergera w świetle
najnowszych badań; tworzenie
środowiska przyjaznego uczniowi
z zespołem Aspergera; rozwijanie
kluczowych umiejętności; radzenie
sobie z trudnymi zachowaniami;
dokumentowanie pracy z uczniem
z zespołem Aspergera
wzbogacenie warsztatu pracy
nauczyciela w przedszkolu
o różnorodne formy pracy
z dzieckiem
rozwijanie uzdolnień, sprawności
intelektualnych i umiejętności
współdziałania w grupie
rówieśniczej; profilaktyka i terapia
zaburzeń emocjonalnych

nauczyciele plastyki
szkół
podstawowych,
zainteresowani
nauczyciele
6

dydaktyczny i wychowawczy
walor metody; etapy pracy metodą
webquestu;
rachunek pamięciowy; algorytmy
działań pisemnych; podstawowe
prawa działań; kolejność
wykonywania działań;
porównywanie różnicowe
i ilorazowe; szacowanie wyników
działań i inne aspekty związane
z kształceniem sprawności
rachunkowej w szkole
podstawowej
przegląd i dobór najbardziej
efektywnych metod
aktywizujących w kontekście
określonych zagadnień
i problemów; możliwość
włączania w proces lekcyjny
ćwiczeń rozwijających
kreatywność i twórcze myślenie
technika malowania na ceramice
i szkle, propozycje ciekawych
wzorów i motywów na różne
okazje
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Zabawy z filcowaniem Beata Mielczarek
SP17-17

Zasady udzielania
pierwszej pomocy
SP17-18

Adrian Pasieka
Piotr Jakubowski
ratownik
medyczny

nauczyciele plastyki
szkół
podstawowych,
zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele
wszystkich typów
szkół

Warsztaty szkoleniowe Adrian Pasieka
z tenisa stołowego
SP17-19

Warsztaty szkoleniowe
z tenisa ziemnego
SP17-20

Fitnes - ćwiczenia
kształtujące przy
muzyce
SP17-21

Warsztaty szkoleniowe
z lekkiej atletyki
SP17-22

Warsztaty szkoleniowe
z piłki koszykowej
SP17-23

Warsztaty szkoleniowe
z piłki nożnej
SP17-24

Rewalidacja dzieci
i młodzieży z zespołem
SP17-25 Aspergera i autyzmem
wysokofunkcjonujacym

Jak zachęcić ucznia do
nauki - praktyczne
SP17-26
zastosowania
matematyki

nauczyciele
wychowania
Janusz Haszcz
fizycznego
trener tenisa
wszystkich typów
stołowego
szkół,
zainteresowani
nauczyciele
Adrian Pasieka
nauczyciele
wychowania
Tomasz Liberda
fizycznego
trener pierwszej
wszystkich typów
klasy tenisa
szkół,
ziemnego
zainteresowani
nauczyciele
Adrian Pasieka
nauczyciele
wychowania
Dagmara Froud
fizycznego
instruktorka fitness wszystkich typów
szkół,
zainteresowani
nauczyciele
Adrian Pasieka
nauczyciele
wychowania
Mariola Sojda,
fizycznego
Piotr Ruszel
wszystkich typów
trenerzy lekkiej
szkół,
atletyki
zainteresowani
nauczyciele
Adrian Pasieka
nauczyciele
wychowania
Dariusz Szynkiel
fizycznego
trener piłki
wszystkich typów
koszykowej
szkół,
zainteresowani
nauczyciele
Adrian Pasieka
nauczyciele
wychowania
fizycznego
wszystkich typów
szkół,
zainteresowani
nauczyciele
Iwona Skrzypczyk nauczyciele
-Gałkowska
wszystkich typów
szkół
Jolanta Gęsiarz
- pedagog ZPPP-P
w Częstochowie
Aneta Kazibudzka nauczyciele
matematyki szkół
ponadpodstawowych

7

filcowanie na mokro; tworzenie
unikatowych dekorów z wełny
czesankowej

5

80

10

60

zasady gry w tenisa stołowego;
metodyka nauczania; przykłady
ćwiczeń do zastosowania na
zajęciach

8

60

zasady gry w tenisa ziemnego;
metodyka odbić z forhendu,
bekhendu; gry i zabawy w tenisie
ziemnym

8

80

6

50

8

60

8

60

8

60

20

100

5

25

przepisy bhp; zasady udzielania
pierwszej pomocy

zastosowanie ćwiczeń
kształtujących mięśnie pleców,
klatki piersiowej brzucha,
pośladków, ud przy muzyce;
propozycje do wykorzystania
w czasie zajęć
metodyka nauczania; przepisy;
biegi; biegi w terenie; skok w dal,
skok wzwyż i pchnięcie kulą

metodyka nauczania i przepisy
gry; przykłady ćwiczeń do
wykorzystania na zajęciach

metodyka nauczania i przepisy
gry; przykłady ćwiczeń do
wykorzystania na zajęciach

trening umiejętności społecznych;
poszerzanie perspektywy
poznawczej; emocje

sposoby motywowania uczniów do
nauki matematyki; zastosowanie
matematyki w różnych obszarach
życia; przykłady ciekawych zadań
praktycznych dla uczniów
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Jacek Turlejski
Programowanie
SP17-27 w języku Scratch
i ScratchJR od podstaw

SP17-28

Kodowanie dla
najmłodszych

Jacek Turlejski

nauczyciele
informatyki;
zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Jacek Turlejski
nauczyciele
Robotyka dla dzieci.
informatyki, zajęć
Nauka programowania
Paweł Guzikowski komputerowych,
mBot-a
SP17-29
zainteresowani
nauczyciele

Od zabawy do
programowania
SP17-30

Badania własne
w szkole
SP17-31

Aerobik - aktywność
dla każdego
SP17-32

Ankieta internetowa
w diagnozowaniu
rzeczywistości
szkolnej

Paweł Guzikowski
Tomasz Walasek
wykładowca
Politechniki
Częstochowskiej

nauczyciele
informatyki, zajęć
komputerowych,
zainteresowani
nauczyciele

Alicja Małasiewicz nauczyciele
wszystkich typów
Joanna
szkół
Maźniewska

Dorota Rak
Renata Owusu
wykładowcy AJD
Częstochowa
Jacek Turlejski
Ewa Dziedziela
specjalista socjolog
SOD

nauczyciele
wszystkich typów
szkół

nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

SP17-33

Zabawy taneczno
-ruchowe cz. I
SP17-34

Beata Sobczak
-Kuca
dyplomowany n-l
tańca, choreograf

zainteresowani
nauczyciele

Grzegorz Papalski

Zabawy taneczno
-ruchowe cz. II
SP17-35

Beata Sobczak
-Kuca
dyplomowany n-l
tańca, choreograf

zainteresowani
nauczyciele

Grzegorz Papalski
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scenariusze lekcji z kodowania dla
najmłodszych na bazie programu
Scratch i ScratchJR; nauka
kodowania dla najmłodszych
scenariusze lekcji z kodowania dla
najmłodszych na bazie plansz do
nauki kodowania; nauka
kodowania dla najmłodszych,
przykłady dobrych praktyk
poznanie środowiska robota
edukacyjnego mBot, łatwe
programowanie w środowisku
bloczków działań robota;
warsztaty; przykłady programów
dla robota mBot do wykorzystania
na zajęciach z uczniami
poprzez zabawę wprowadzanie
najmłodszych uczniów do
programowania; praca z robotami:
lego wedo 2.0, mindstorm ev3,
dash and dot; warsztaty dla
nauczycieli w pracownii robotyki
i programowania – SmarterKids
FunLab, Politechnika
Częstochowska
planowanie badań wewnętrznych;
konstruowanie narzędzi do badań;
analiza ilościowa i jakościowa
wyników; przygotowanie raportu;
wykorzystanie wyników badań do
podnoszenia jakości
i efektywności pracy
aktywność fizyczna oraz
profilaktyka zdrowotna; podstawy
praktyczne i teoretyczne zajęć
z aerobicu; nauka podstawowych
kroków; zestawy choreografii
i ćwiczeń wzmacniających
formularze Google jako platforma
umożliwiająca tworzenie narzędzi
badawczych skierowanych do
uczniów, rodziców i nauczycieli;
opracowanie danych oraz
prezentacja danych zebranych do
przygotowania diagnozy
rzeczywistości szkolnej
w kontekście tworzenia
programów wychowawczo
-profilaktycznych
zabawy taneczne i muzyczno
–ruchowe; nauka podstawowych
kroków; zestawy choreografii
i zabaw tanecznych; kształtowanie
prawidłowej postawy oraz
elastyczności, swobody, lekkości
i harmonii ruchu
zabawy taneczne i muzyczno
–ruchowe; nauka podstawowych
kroków; zestawy choreografii
i zabaw tanecznych; kształtowanie
prawidłowej postawy oraz
elastyczności, swobody, lekkości
i harmonii ruchu
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