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Szanowni Państwo, Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice! 

 …z całą mocą, najserdeczniej jak umiemy oraz nieustająco zapraszamy Was do 

współpracy z naszym Stowarzyszeniem.  

Tym razem nasza oferta, która realizowana jest  w ramach projektu 

„Przestrzeń dla edukacji – Szkoła jest nasza!” współfinansowanego z dotacji Urzędu 

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej,  dotyczy szkoleń prowadzonych przez praktyków, 

naukowców, ludzi na co dzień się zajmujących i korzystających ze zdobyczy 

neurodydaktyki, nowoczesnej pedagogiki, ściśle związanych z ruchem Budzącej Się 

Szkoły. Szkolenia i warsztaty dotyczyć będą konkretnych działań i rozwiązań, dzięki 

którym Wasza praca może stać się jeszcze bardziej efektywna oraz wspólnie 

nauczymy się m.in. jak nauczyć się uczyć, w jaki sposób motywować do nauki, jak 

rozwijać kompetencje, jak odchodzić od oceniania.. 

Warsztaty odbywać się będą w formie webinariów w naszej siedzibie  

(ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza), w której poczują się Państwo bezpiecznie, 

dobrze i jak u siebie. Będzie nam fajnie, będzie nam dobrze, porozmawiamy, 

nauczymy się pożytecznych i ciekawych rzeczy. 

Nasze warsztaty są całkowicie i absolutnie bezpłatne, ale obowiązuje dobry 

humor i otwarcie na drugiego człowieka. 

Obok szkoleń i warsztatów równie serdecznie zapraszamy do udziału w 

kafejkach metodycznych oraz dyskusyjnych, otwartych spotkaniach BSS. 

Spotkajmy się i razem zmieniajmy dąbrowskie i zagłębiowskie szkoły na lepsze. 

Szczegółowy harmonogram wydarzeń w miesiącach marzec-kwiecień 2020r. -w 

załączniku (systematycznie będziemy informować o kolejnych wydarzeniach  

i kolejnych datach).   

Zespół  
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HARMONOGRAM DZIAŁAŃ dO!PAmina Lab 2020 

TERMINARZ (marzec-kwiecień 2020r.) 

 

13 marca 2020r. godz. 17:00  
dr Marcin Jaracz „Neurobiologiczne podstawy uczenia się” cz.1 
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 
 

26 marca 2020r. godz. 17:00 
Otwarte Spotkanie BSS pt. „Dzieciństwo to nie wyścigi”  
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 

 
27 marca 2020r. godz. 17:00  
dr Marcin Jaracz „Neurobiologiczne podstawy uczenia się” cz.2 
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 

 
3 kwietnia 2020, godz. 16:30 
dr Marzena Żylińska „Neurodydaktyka. Co nauczyciele o procesach uczenia się wiedzieć 
powinni” 
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 

 
18 kwietnia 2020r. godz. 10:00 
Anna Szulc Co zrobić, by oceny nie były celem edukacji?  
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 

 
28 kwietnia 2020r., godz. 16:00  
Tomasz Tokarz „Szkoła w zasięgu i w sieci”- warsztaty metodyczne 
(dO!PAmina Lab, ul. Tysiąclecia 1a, Dąbrowa Górnicza) 

 
 
W celu zapisu i rezerwacji miejsca, prosimy o zgłoszenie mailowe na adres 

dopamina@op.pl (w zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru 

reprezentowanej placówki, numeru telefonu do kontaktu). W razie jakichkolwiek 

dodatkowych pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt, tel. 504820333/660455708 

 

Aktualny harmonogram i szczegółowe informacje: 

www.szkolajestnasza.pl 
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