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Fundacja Destination Imagination 
Polska powsta³a, aby wspieraæ zdolno-
ści dzieci i m³odzie¿y, poprzez rozwój 
ich kreatywności, a tak¿e wspomagaæ 
nauczycieli w podnoszeniu ich kompe-
tencji w zakresie pracy z uczniami.

Zajmujemy siê dzia³alności¹ eduka-
cyjn¹, a nasz¹ misj¹ jest wspieranie, 
rozwijanie i rozpowszechnianie wszel-
kich form i metod stymuluj¹cych 
myślenie twórcze i kreatywnośæ, jako 
kompetencji XXI wieku. Skupiamy siê 
równie¿ na promocji wolontariatu 
zarówno szkolnego jak i pracowni-
czego. Dbamy o rozwój spo³eczności 
lokalnych, propagowanie kultury 
i sztuki, a tak¿e nawi¹zywanie miêdzy-
narodowych kontaktów z organiza-
cjami edukacyjnymi, nastawionymi na 
rozwój uczniów. 

Jesteśmy partnerem miêdzynarodowej 
organizacji Destinatiom Imagination 
Inc. w Polsce i organizatorem miêdzy-
narodowego programu kreatywności 
Destination Imagination w kraju.

Kim jesteśmy?

Co robimy?
Jako Fundacja zajmujemy siê obsza-
rem edukacji kompleksowo. Dbamy 
o rozwój kompetencji uczniów, jak 
równie¿ zapewniamy mo¿liwośæ 
doskonalenia zawodowego nauczy-
cielom. Wspieramy szko³y w tworzeniu 
klimatu dla rozwoju kreatywności 
uczniów. 

SZKOLENIA 
DLA NAUCZYCIELI, 

WARSZTATY 
DLA UCZNIÓW 

I RODZICÓW

ORGANIZACJA 
KREATYWNYCH 

WYDARZEÑ 
EDUKACYJNYCH

PROGRAM 
EDUKACYJNY 
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IMAGINATION



UCZESTNICY O SZKOLENIACH:

„Prowadz¹ce s¹ bardzo dobrze 
przygotowane, mówi¹ o wszystkim 
z ogromnym doświadczeniem. Pod-

czas szkolenia otrzyma³am sporo 
pomys³ów, które mogê wykorzystaæ 

na swoich lekcjach.”

„Bardzo profesjonalne 
przygotowanie. 

Widaæ, ¿e ludzie tworz¹cy 
DI kochaj¹, to co robi¹.”

„Bardzo treściwe 
szkolenie, ani minuty 
straconego czasu”.

          Czym jest Katalog Szkoleñ Edukacyjnych?
Jest on odpowiedzi¹ na rosn¹c¹ potrzebê ci¹g³ego rozwoju, kszta³cenia 

i dopasowania narzêdzi pracy do zmieniaj¹cego siê środowiska edu-
kacyjnego. Oferujemy innowacyjne metody pracy bazuj¹ce na 

metodach twórczych, dramie i nietypowym wykorzystaniu 
³atwo dostêpnych narzêdzi i pomocy edukacyjnych.

Jak wygl¹daj¹
nasze szkolenia?

1. Prowadzone s¹ w formie 
aktywnych warsztatów.

2. Anga¿uj¹ uczestników.
3. S¹ bogate w ró¿norodnośæ 

form pracy.
4. Prowadzone z pasj¹ przez 

doświadczonych trenerów.
5. Dostosowane do potrzeb 

uczestników.                 Aspekty
               organizacyjne

                      MIEJSCE: Szko³a/placówka lub inne ustalone miejsce.
                      CZAS TRWANIA: 

• Szkolenie jednodniowe (6-8 godz.)
• Szkolenie dwudniowe (12-16 godz.)
• Cykl szkoleñ (4-6 spotkañ)

MATERIA£Y: Ka¿dy uczestnik otrzymuje teczkê z materia³ami i zaświadczenie.
KOSZT: Cena ustalana jest indywidualnie i zale¿y od liczby uczestników 
              i czasu trwania szkolenia. 



KATALOG OFEROWANYCH SZKOLEÑ
Szkolenia dla Nauczycieli, Pedagogów i Edukatorów

1. Jak prowadziæ lekcje, na które ucznio-
wie czekaj¹ z niecierpliwości¹? Twór-
cze metody pracy na lekcji. 

2. Nauczyciel – jeden z najbardziej kre-
atywnych zawodów XXI w. Rozwija-
nie potencja³u kreatywnego nauczy-
cieli i metody TRP.

3. Co by by³o gdyby...? Budowanie 
zespo³u, nauka wspó³pracy i praca 
w grupach metod¹ Dramy. 

4. Praca na „¿ywym organizmie”. Proces 
grupowy i narzêdzia pracy z zespo-
³em klasowym.

5. „Instrukcja obs³ugi”, czyli… wybra-
ne metody i techniki coachingowe 
w pracy nauczyciela wspieraj¹ce 
nowe trendy w uczeniu (siê) uczniów.

6. W indiañskiej wiosce- rozwi¹zywa-
nie szkolnych problemów metod¹ 
Dramy.

7. Ruch – forma - treśæ! Animacja tanecz-
no-ruchowa w pracy z dzieæmi i m³o-
dzie¿¹ z elementami choreoterapii.

8. Indywidualizacja i ró¿nicowanie pracy 
na lekcji – metody i techniki twórcze-
go rozwi¹zywania problemów now¹ 
strategi¹ pracy nauczyciela szko³y 
podstawowej.

9. Wspieranie myślenia, dzia³ania i samo-
dzielności uczniów w uczeniu (siê) na 
lekcji.

10. Gamifi kacja- gra jako narzêdzie pracy 
nauczyciela.

11. Niepokorni, nieszablonowi, nieodkryci
– jak odpowiadaæ na specjalne po-
trzeby edukacyjne uczniów zdolnych.

12. Warto rozmawiaæ – sztuka budowa-
nia efektywnych i wspieraj¹cych rela-
cji pomiêdzy uczniem, nauczycielem 
i rodzicami.



13. Oswoiæ uczenie (siê) – metody 
i techniki myślenia twórczego sposo-
bem stymulowania ciekawości po-
znawczej uczniów.

14. POZA SCHEMATAMI – potrzeby 
edukacyjne wspó³czesnych uczniów,
a kompetencje nauczyciela szko³y 
podstawowej.

15. B¹dź obserwatorem, badaczem, eks-
pertem – jak rozbudziæ ciekawośæ 
poznawcz¹ i zaanga¿owanie zada-
niowe uczniów?

16. Dream Team – jak uczyæ pracy ze-
spo³owej krok po kroku?

17. Inspiracje metodyczne… sposoby 
stawiania pytañ, formu³owania 
poleceñ, zadañ i problemów, wa¿-
nym elementem nowej strategii 
uczenia (siê) uczniów szko³y podsta-
wowej.

18. Warsztat pracy nauczyciela, lidera, 
przywódcy… we wspó³czesnej szkole.

19. Tutoring w szkole – metoda edukacji 
zindywidualizowanej.

20. Jeden dla wszystkich, wszyscy dla 
jednego – projektowanie sytu-
acji edukacyjnych zorientowanych 
na wzajemn¹ wspó³pracê. 

21. Rodzic – sojusznik czy przeciwnik? 
Jak skutecznie i z satysfakcj¹ wspó³-
pracowaæ z rodzicami?

22. Od relacji do dobrej edukacji – jak 
skutecznie pracowaæ z uczniami 
o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych?

23. Neurodydaktyka – metody wspie-
rania naturalnych procesów uczenia 
siê.

24. Byæ jak Einstein – strategia pracy na-
uczyciela i dzia³añ uczniów (cz.1). 
Byæ jak Leonardo da Vinci – strategia 
pracy nauczyciela i dzia³añ uczniów 
(cz.2). 

25. Szkolenie szyte na miarê! Program in-
dywidualnie dopasowany do potrzeb 
Rady Pedagogicznej.



Warsztaty dla Uczniów

1. Jeden za wszystkich, wszyscy za jedne-
go. Kreatywne warsztaty integracyjne 
dla uczniów.

2. Na pirackim statku – Twoje pierwsze 
kroki na scenie. Warsztat umiejêtności 
autoprezentacji oparty na technikach 
dramowych.

3. „W g³owie siê nie mieści!” – warsztat 
z emocjami.

4. Wyobraźnia nie zna granic! Uwolnij j¹! 
Warsztaty rozwijaj¹ce kreatywnośæ 
uczniów.

5. Jak siê dogadaæ by siê nie obra¿aæ? Kre-
atywna metoda rozwijania komunikacji 
interpersonalnej w zespole klasowym.

6. Jak ujarzmiæ smoka i pogodziæ wikin-
gów? Czyli nauka efektywnej pracy 
zespo³owej.

7. Jem kolorowo, ¿yjê i rosnê zdrowo 
- warsztat kszta³towania zdrowych 
nawyków ¿ywieniowych.

8. Wiem co jem – warsztat dotycz¹cy 
zasad zdrowego od¿ywiania bazuj¹cy na 
analizie typowych jad³ospisów Uczestni-
ków. 

Warsztaty dla 
Rodziców i Opiekunów

1. Kreatywny czas w rodzinie – czyli 
jak rozwijaæ kreatywnośæ swojego 
dziecka.

2. Patrz¹c inaczej – kreatywne spojrze-
nie na domowe k³opoty i rozterki.

3. Nasza rodzinna gra – wspólne two-
rzenie gier w celach edukacyjnych, 
wychowawczych, itd.

4. Pani Z³ośæ – jak rozmawiaæ i praco-
waæ z trudnymi emocjami i jak uczyæ 
dzieci zmiany zachowañ?

5. Czy jedzenie ma znaczenie 
– fakty i mity dotycz¹ce od¿ywiania 
dzieci i m³odzie¿y.

6. Od poniedzia³ku jem zdrowo! 
Sztywna dieta vs. budowanie zdro-
wych nawyków ¿ywieniowych.



Kreatywne 
wydarzenie 
w szkole/placówce!

Szkolny Piknik, Festiwal czy Dzieñ Kreatywności, 
to nowa propozycja odpowiadaj¹ca na potrzeby szkó³ 
i placówek, którym zale¿y na atrakcyjnych wydarze-
niach edukacyjnych dla swoich uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Wydarzenie integruj¹ce 
spo³ecznośæ szkoln¹ z rodzicami, lokalnymi 
organizacjami i w³adzami samorz¹do-
wymi to świetna okazja, aby pokazaæ, 
¿e placówka jest zaanga¿owana, 
innowacyjna i posiada bogat¹ 
ofertê edukacyjn¹. 

Ostatnie 
kreatywne 

wydarzenia, które 
wspó³organizowaliśmy:

• Brzeski Piknik Kreatywności 2019
– ponad 80 uczniów i 14 nauczycieli.

• IV Wodzis³awski Festiwal Kreatywności (2018 r.)
– ponad 300 uczniów i 40 nauczycieli.

• Festiwal Kreatywności w SP nr 37 we Wroc³awiu 2018
– ponad 140 uczniów i 16 nauczycieli.



ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Anna Markowicz
Wicedyrektor Programu w Polsce
@: anna.markowicz@dipolska.pl

tel. kom.: 502 416 690

Fundacja Destination Imagination Polska
ul. Ślê¿na 2-24, 

53-302 Wroc³aw
tel.: (71) 311 10 45  

www.kreatywnosc.pl
facebook.com/DIPoland


