
    

 

 

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne z Luzina 

serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do udziału w 

bezpłatnym szkoleniu 

„Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu”, 

które odbędzie się w dniach 7 do 10 marca 2022 roku w Pucku. 

 

Wymogiem koniecznym do przystąpienia do szkolenia jest: 

• praca na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej (z wyjątkiem nauczycieli w-f);  

• posiadanie co najmniej wyższego wykształcenia; 

 

Celem szkolenia jest poprawa jakości pracy nauczycieli w zakresie edukacji włączającej oraz 

edukacji dotyczącej dobrostanu dzieci.  

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla 36 nauczycieli, którzy chcą 

zdobyć nowe umiejętności i narzędzia w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki szkoleniu 

poznają w jaki sposób, włączając zabawę i ruch w nauczanie, aktywować wszystkie zmysły i 

tym samym pomóc uczniom borykającym się z problemami w nauce.   

Szkolenie poprowadzą trenerki z Islandii. 

 

Dzięki szkoleniu uczestnicy: 

• poznają narzędzia i metody pracy z dziećmi za pomocą ruchu, zmysłów i zabawy; 

• poznają nowe metody rozwiązywania problemów i uczenia się; 

• podniosą kompetencje w zakresie rozwijania umiejętności motorycznych u dzieci i 

młodzieży, pobudzania kreatywności wyobraźni oraz odkrywania niezależności i 

wzmacniania pozytywnej samooceny uczniów; 

• poznają nowe metody pracy z dziećmi z problemami w przyswajaniu nowych 

wiadomości; 

• poznają ideę stojącą za projektem z Islandi: Smart Teachers Play More oraz zapoznają 

się z jego realizacją w lokalnych szkołach w Hiszpanii i Islandii. 

• będą potrafili zaplanować zajęcia z wykorzystaniem nowo poznanych metod. 

 



    

Szkolenie odbędzie się w terminie: 07-10.03.2022 r. w Pucku, w Harcerskim Ośrodku Morskim 
(ul. Żeglarzy 1).  

Podczas szkolenia organizatorzy zapewniają codziennie obiad i przerwy kawowe. Dla osób 
zamieszkałych w odległości powyżej 10 km w linii prostej od miejsca realizacji szkolenia 
możliwość zorganizowania bezpłatnego noclegu w Harcerskim Ośrodku Morskim w pokojach 
dwuosobowych z łazienką oraz pełnego wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja).  

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu wypełnionego i 

podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: projekty.ktsk@gmail.com w terminie do 6 

lutego 2022r. 

W przypadku pytań odnośnie szkolenia można dzwonić na numer telefonu: 736 145 000 lub 

pisać na adres e-mail: projekty.ktsk@gmail.com. 

 

Projekt „Nauka poprzez zabawę, ruch i zmysły kluczem do sukcesu”, realizowany jest w 

ramach Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i 

społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków 

dwustronnych pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji. 

Organizator projektu – Kaszubskie Towarzystwo Sportowo- Kulturalne z siedzibą w Luzinie - jest 

organizacją pozarządową, której celem jest wszechstronny rozwój sportu i kultury, a w 

szczególności umożliwienie aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności, zajęciach 

kulturalnych i sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych bez względu na ich status 

ekonomiczny, pochodzenie społeczne, płeć i osiągnięcia.  

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu! 
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