
Zaproszenie 
Sekcja Przedszkoli Komisji Wychowania i Nauczania przy KWPŻZZ  

organizuje szkolenie dla Sióstr dyrektorek, Sióstr oraz nauczycieli  

pracujących w placówkach prowadzonych przez zgromadzenia zakonne 

zainteresowanych tematami: 

 
1. „Maryja wzorem kobiety” (konferencja) – ks. Mirosław Smyrak 

2. „Funkcjonowanie dziecka – pomiędzy biologią a wpływem 

środowiska (współpraca z dzieckiem, rówieśnikami, rodzicami  

i instytucjami) – Adeline Luyken 

 Główne kierunki w diagnozie dziecka –  możliwości i ograniczenia 

 Specyfika zaburzeń wczesnodziecięcych a wspieranie w rozwoju 

 System rodzinny a funkcjonowanie dziecka – znaczenie granic 

 Style wychowania, trendy wychowawcze a rola i zadania dziecka 

 Czynniki wpływu opiekunów na zachowanie dziecka 

 Środowisko cyfrowe a harmonijny rozwój 

 Reprezentacje umysłowe a przekazywanie doświadczenia wiary 

 

3. „Wspomaganie dzieci w umiejętności skupiania uwagi  

i zapamiętywania” – Ewa Zielińska 

 Zapoznanie z hipotetycznym modelem zapamiętywania 

Wspomaganie dzieci w świadomym opanowywaniu na pamięć 

wierszy i piosenek 

 Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu ludzi (autoprezentacja, 

zabawy skupiające uwagę na drugiej osobie, zapamiętywanie cech  

i obdarzanie uwagą innych osób) 

 Wspomaganie dzieci w zapamiętywaniu szeregów  liczbowych, 

dźwięków, rzeczy  i czynności 

 Wspomaganie dzieci w organizowaniu pola spostrzeżeniowego  

(zabawy i ćwiczenia uczące umiejętności patrzenia na kartkę w 

książce) 

 Wspomaganie dzieci w uważnym słuchaniu i wyłuskiwaniu ważnych 

informacji (próba streszczania wiadomości encyklopedycznych) 

 Wpływ aranżacji przestrzeni przedszkolnej na umiejętności 

skupiania uwagi i zapamiętywania 
 

Zapraszamy w sobotę 17 września 2022 roku 

do auli św. Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach 

(ul. Siostry Faustyny 3, 30-420 Kraków) 

 



PROGRAM SZKOLENIA 

 

7.30 - 8.20    Msza święta  

8.20 - 8.50      Konferencja 

8.50 - 9.30     Przerwa kawowa i rejestracja uczestników 

9.30 - 13.00    Wykład z przerwą 

13:00 - 13.40   Obiad 

13.40 - 16.20    Wykład z przerwą 

Około 16.30      Zakończenie szkolenia 

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 120 zł. 

Ilość miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zgłoszenia prosimy kierować do 10 września 2022 roku za pomocą poniższego 

formularza 

mailowo na adres: zgloszenienaszkolenie@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

W imieniu Sióstr Sekcji ds. Przedszkoli 

s. M. Róża Olszewska 
Służebniczka Śląska 

Przewodnicząca, tel. 884-780-716 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 



NA SZKOLENIE 17 września 2022 R. 

 
Proszę wysłać do 10 września  2022 roku  na adres zgloszenienaszkolenie@gmail.com 

 

 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ZOSTANIE POTWIERDZONE MAILOWO W CIĄGU 3 DNI 

________________________ 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem 

danych osobowych w Kościele katolickim informuję, że:  

1) Administratorem Siostry/Pani danych osobowych jest Konferencja Wyższych Przełożonych 

Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce z siedzibą: Skwer Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 6, 01-

015 Warszawa, reprezentowana przez s. Dolores ZOK, Przewodniczącą Konsulty; 

2) Inspektorem ochrony danych w Konferencji Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń 

Zakonnych jest s. Krescencja Huk, e-mail:s.krescencja@zakony-zenskie.pl, tel. 22 53 04 875; 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w szkoleniu w Krakowie-Łagiewnikach, 

w dniu 17 września 2022 roku i nie będą nikomu przekazywane; 

4) Podstawą przetwarzania danych jest Siostry/Pani zgoda;   

5) Dane będą przetwarzane przez Sekcję Przedszkoli do czasu wymaganego prawem, a następnie w 

celach statystycznych i archiwalnych w Konferencji WPŻZZ i nie będą nikomu przekazywane; 

6) Posiada Siostra/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi zarówno do 

Administratora jak i do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (Skwer kard. Stefana 

Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl). 

Imię  

Nazwisko  

Zgromadzenie  

Miejscowość  

Adres e-mail  

Telefon  
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