
 

 

Włocławek, dn. 5  lipca 2016 r. 

 

Dyrektorzy  Przedszkoli, Szkół Podstawowych oraz Nauczyciele 

wychowania przedszkolnego i nauczyciele I etapu edukacyjnego  

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

we Włocławku zaprasza Państwa do udziału 

w  realizacji programu promocji zdrowia psychicznego 

„„PPrrzzyyjjaacciieellee  ZZiippppiieeggoo””  

 

 

ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU:  

Międzynarodowy program realizowany przez Centrum Pozytywnej Edukacji w Warszawie 

we współpracy z organizacją Partnership for Children. Program Przyjaciele Zippiego nie 

mówi dzieciom, co robić, ani nie mówi: „To rozwiązanie jest dobre a tamto złe”. Natomiast 

zachęca dzieci do analizowania i zastanawiania się nad sobą. Kształtuje i rozwija umiejętności 

psychospołeczne 5 – 7 letnich dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, 

rozwiązywania konfliktów, wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu 

oraz doskonali relacje dzieci z innymi.  

 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku 

AAkkrreeddyyttoowwaannyy  OOśśrrooddeekk  DDoosskkoonnaalleenniiaa  NNaauucczzyycciieellii 
ul. Nowomiejska 25, www.odn.ckziu.wloclawek.pl 

tel. 54 232 63 07, 732 668 987   e-mail: rekrutacja@ckziu.wloclawek.pl 

 

 

 



PROGRAM „ PRZYJACIELE ZIPPIEGO” OBEJMUJE:  

I. Pakiet materiałów do realizacji zajęć:  

a. zeszyty tematyczne 6 sztuk, 

b. podręcznik dla nauczyciela,  

c. przewodnik dla rodziców, 

d. aneksy, 

e. ilustracje,  

f. elementy zużywalne, 

g. plakat. 

      II. Szkolenie dla realizatorów w wymiarze 12 godzin  

      III. Monitoring zajęć - przeprowadzony przez trenera, wizyty w placówkach 

wybranych przez trenera lub tych, które zgłoszą taka potrzebę. 

      IV. Spotkania superwizyjne - dwa spotkania warsztatowe dla realizatorów,  

w wymiarze około 3 godzin, służące wymianie doświadczeń oraz przygotowaniu  

do kolejnych części Programu. 

     V. Spotkanie podsumowujące - jedno spotkanie dla realizatorów w wymiarze około 3 godzin. 

    VI. Ewaluacja programu. 

ODPŁATNOŚĆ:  

 

Pełen koszt realizacji programu wraz z pakietem materiałów (500 zł od grupy/klasy/oddziału 

realizującego programu) – dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkole dla 

których organem prowadzącym jest UM Włocławek – szkolenie wraz z pakietem  

do realizacji programu jest BEZPŁATNE.  

W przypadku, gdy Program będzie realizowany w jednej grupie przez dwóch nauczycieli 

udostępniany jest jeden Pakiet materiałów, natomiast dwie osoby mają prawo uczestniczyć  

w szkoleniu. 

MIEJSCE I TERMINY SPOTKAŃ:   

8 – 9 września 2016 r. w godzinach 14:00 – 19:30  

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  

we Włocławku ul. Nowomiejska 25 sala 19.  

 

ZGŁOSZENIA: 

Do dnia 26.08.2016 r. na dołączonych formularzach zgłoszeniowych. Ilość miejsc ograniczona. 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELA:  

Trener programu – Joanna Osowska, e-mail: osowska.joanna@gmail.com. 


