KURS
METODA RUCHU ROZWIJA JACEGO WERONIKI
SHERBORNE – I STOPIEŃ
WYŻSZA SZKOŁA
GOSPODARKI
EUROREGIONALNEJ IM.
ALCIDE DE GASPERI W
JÓZEFOWIE

ADRESACI
Kurs skierowany jest do osób, pracujących z dziećmi - nauczycieli, pedagogów przedszkoli
i szkół, studentów pedagogiki i psychologii.

CEL KURSU
SEKRETARIAT@WSGE.EDU.PL
22-780-10-07
WWW.WSGE.EDU.PL

Kurs ma za zadanie przygotować do pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sherborne. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z założeniami teoretycznymi
i zdobywają praktyczne doświadczenia w zakresie posługiwania się ruchem jako narzędziem
wspomagania rozwoju emocjonalnego dziecka.

Ukończenie kursu uprawnia do pracy metodą Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne.

(ILOŚĆ MIEJSC
OGRANICZONA
–

GRUPY DO
20 OSÓB)

CENA 350 ZŁ

TREŚCI PROGRAMOWE
Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to doświadczenia
ruchowe wspomagające rozwój dziecka, szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej.
Metoda jest stosowana zarówno w pracy z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi.
Podstawowe założenia metody dotyczą rozwijania świadomości własnego ciała, otaczającej
przestrzeni, relacji społecznych.
Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (sesje ruchowe):
1. Ruch Rozwijający – filozofia i założenia metody
2. Zasady obowiązujące podczas prowadzenia sesji
3. Założenia metody Ruchu Rozwijającego

ORGANIZACJA
Szkolenie trwa 16 h i odbywa się
w systemie weekendowym
(sobota, niedziela)
Po zakończeniu szkolenia
uczestnicy otrzymają certyfikat

4. Kategorie ruchu, rodzaje relacji i formy aktywności w poszczególnych relacjach
5. Ruch kreatywny
6. Planowanie sesji Ruchu Rozwijającego
7. Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez wykorzystanie metody Ruchu Rozwijającego
Weroniki Sherborne
8. Obserwacja w Ruchu Rozwijającym
9. Korzyści płynące ze stosowania Ruchu Rozwijającego

Uwaga! Wskazany odpowiedni
ubiór – strój sportowy oraz
skarpetki (ćwiczenia odbywają
się na boso lub w skarpetkach)
również w pozycji leżącej na
podłodze.
!!! Start !!!
13-14 KWIETNIA 2019 R.
(ZAPISY ZAMYKANE NA 2
TYG. PRZED
ROZPOCZĘCIEM KURSU)

PROWADZĄCY
Marta Litkowicz Pedagog, nauczyciel z szesnastoletnim doświadczeniem w zawodzie.
Ukończyła studia pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie oraz
studia podyplomowe na kierunku Polityka i Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie
Warszawskim. Przez dwanaście lat była dyrektorem Niepublicznych Przedszkoli w Warszawie.
Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół z zakresu MRR Weroniki
Sherborne, Komunikacji i współpracy z rodzicami, Autoprezentacji w pracy nauczyciela,
Budowania wizerunku placówki oświatowej, Kluczowych kompetencji przyszłości czyli rozwoju
inteligencji emocjonalnej u dzieci, jak również Tańca jako formy pracy i integracji dzieci w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Posiada międzynarodowy certyfikat International Sherborne Foundation uprawniający
do prowadzenia kursu I i II stopnia z zakresu Ruchu Rozwijającego bazującego na
pracy Weroniki Sherborne.

