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 uczestnik warsztatu pozna 8 inteligencji wielorakich wg Howarda Gardnera, 
 uczestnik warsztatu utrwali wiedzę z zakresu „inteligencji-tego czym jest”, 
 uczestnik warsztatu pozna ćwiiczenia, które pomogą ocenić mocne i słabe strony dziecka, 
 uczestnik warsztatu pozna sylwetkę dziecka w przypadku każdej inteligencjii (werbalno-

językowej, matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzycznej, 
przyrodniczej, intrapersonalnej, interpersonalnej), 

 uczetnik warsztatu pozna sposoby rozwoju inteligencji  wielorakiej. 
 
 
 

CZĘŚĆ I - TEORETYCZNO-PRAKTYCZNA (45minut) 
 

 Wprowadzenie w tematykę warsztatu – inteligencja w przymierzalni. Uczestnicy warsztatu 
w sposób praktyczny poznają 8 inteligencji wielorakich.  
 

CZĘŚĆ II – TEORETYCZNA  (15 minut) 

 

 Główne założenia teorii Howarda Gardnera (kilka słów o autorze inteligencji wielorakiej). 
 Inteligencja-czym jest. 
 Genetyka o inteligencji-rozważania (film). 

 
CZĘŚĆ III – PRAKTYCZNA  (4 godziny dydaktyczne) 

 
 Mocne i słabe strony dziecka – ćwiczenia, które pomogą ocenić strony. Wykorzystanie w 

pracy pomocy typu: obrazki do mnemotechniki, zestaw kreatywnych zwierzaków, 

Warsztat  szkoleniowy 

dla specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogów, psychologów, nauczycieli 
kształcenia zintegrowanego, nauczycieli przedszkola. 

 

Cel warsztatu: 

Program warsztatu: 
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wyklejanka mozaika, rysunek do dokończenia, obrazek dłoni, memo obrazkowe, zestaw 
kreatywny itp. 
 

 Sylwetka dziecka w przypadku każdej  inteligencjii (werbalno-językowej, matematyczno-
logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzycznej, przyrodniczej, 
intrapersonalnej, interpersonalnej) – omówienie. 

 Rozwój inteligencji wielorakiej w przypadku każdej  inteligencjii (werbalno-językowej, 
matematyczno-logicznej, wizualno-przestrzennej, kinestetycznej, muzycznej, przyrodniczej, 
intrapersonalnej, interpersonalnej) – omówienie 

 Krótki film instruktażowy o jednej z metod pracy rozwijającej inteligencjię wieloraką.  
 
CZĘŚĆ IV – TEORETYCZNA –PODSUMOWANIE (30 minut) 

 

 Nowoczesne spojrzenie na ucznia, jego możliwości mocne i słabe strony. 
 Diagnoza ucznia - profil inteligencji dziecka. 
 O czym warto pamiętać pracując z uczniem. 

 
Szkolenie prowadzi: Renata Paździo - specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, pedagog Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, wykładowca OKK Atena (kurs terapii pedagogicznej). wykładowca Kujawsko-
Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy (studia podyplomowe-terapia pedagogiczna, logopedia). Autorka warsztatu  

i narzędzia terapeutycznego „101 pomysłów na terapię percepcji wzrokowej”, autorka wielu warsztatów                      
i kursów doskonalących w zakresie terapii pedagogicznej.  

 
 
 
 

 Zaświadczenie o ukończeniu warsztatu. 
 Zestaw pomocy do części praktycznej. 

 

 

 

 
Czas warsztatu: 6 godzin dydaktycznych 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Kształcenia Kadr „Atena”, 76-200 Słupsk, ul. Filmowa 2 

Koszt warsztatu: 250,00zł/osoby 

 
Warunkiem wpisania na listę uczestników jest opłata kursu w całości lub przedpłata     

w wysokości 150zł . 
Przedpłaty można dokonać w siedzibie placówki lub na rachunek bankowy: 

 
PKO BP nr 50 1020 5558 1111 1203 5350 0064 

 

Dyrektorze! istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia w Twojej szkole/placówce – 
zadzwoń:  59 841 38 55 lub wyślij e-mail: okkatena@poczta.fm) - udzielimy wszelkich informacji. 

 

Zapraszamy! 

Informacje dodatkowe: 

Uczestnik warsztatu otrzyma: 


