
                                                 
 

  
 

 

WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI ZAPRASZA  
NA PIERWSZY TAKI KIERUNEK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

W POLSCE! 

Pedagogika zabawy  
w pracy z dziećmi i dorosłymi 

Zajęcia na studiach poprowadzą trenerzy i animatorzy Polskiego Stowarzyszenia 

Pedagogów i Animatorów KLANZA Oddział w Poznaniu. 

OPIEKA MERYTORYCZNA KIERUNKU  

Opiekunem kierunku jest p. Agnieszka Kaczmarczyk - Trener, Superwizor 

Centrum Szkoleniowego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów 

KLANZA Oddział w Poznaniu, była prezes Oddziału Klanzy w Poznaniu. 

CEL STUDIÓW 
Główny cel studiów to inspiracja i wsparcie a także metodyczne wprowadzenie dla 

pedagogów/trenerów/psychologów/animatorów, do planowania i realizowania metod 

stosowanych na gruncie pedagogiki zabawy w oparciu o Metodę Klanzy, które wywołują  

u osób w różnym wieku pozytywne uczucia, a wśród nich samodzielną aktywność, integrację  

z innymi oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa i akceptacji. Słuchacz nauczy się planować  

i realizować zajęcia dla różnych grup wiekowych (dzieci, dorosłych, seniorów), wykorzystując 

przy tym tańce integracyjne, techniki twórczego myślenia i działania, techniki plastyczne  

i dekoracyjne oraz gry i zabawy muzyczne. 

Bogaty program studiów umożliwi także każdemu Słuchaczowi poznanie  

i doświadczenie urozmaiconych metod pedagogiki zabawy, których stosowanie zapewnia 

ożywienie tradycyjnego nauczania oraz  sprzyja odkrywaniu możliwości każdego człowieka  

w relacji z grupą. 

GRUPA DOCELOWA 
Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych,  

a w szczególności: pedagogów i psychologów, nauczycieli różnych typów szkół oraz placówek 

opiekuńczo wychowawczych i resocjalizacyjnych, wychowawców świetlic, pracowników 

poradni psychologiczno - pedagogicznych, terapeutów, pracowników warsztatów terapii 

zajęciowej, pracowników domów kultury, animatorów kultury, pracowników socjalnych, 

liderów grup dziecięcych i młodzieżowych, a także osób poszukujących nowych metod 

odkrywania potencjału człowieka poprzez zabawę.  



                                                 
 

  
 

ZAGADNIENIA 
 podstawowe założenia pedagogiki zabawy w oparciu o Metodę Klanzy, 

 metody aktywizujące w budowaniu pozytywnych relacji w grupie, 

 tańce integracyjne, animacje grup wielopokoleniowych, 

 tekst, muzyka, działania plastyczne w pracy z grupą, 

 zabawy z chustą animacyjną Klanzy, 

 przygotowanie imprez integracyjnych dla dzieci i dorosłych, 

 budowanie niekonwencjonalnych przedstawień. 

Program studiów stanowi różnorodny warsztat pracy do wykorzystania podczas zajęć  

i imprez integracyjnych zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i seniorów. Pomysł na ich 

organizację zrodził się na podstawie obserwacji potrzeb nauczycieli i wychowawców, 

którzy deklarują dużą otwartość na doskonalenie, a jednocześnie na wprowadzanie do 

praktyki edukacyjnej ciekawych i efektywnych rozwiązań, jakim jest również pedagogika 

zabawy z wykorzystaniem Metody Klanzy. 

DODATKOWE KORZYŚCI 
Realizacja studiów podyplomowych umożliwia: 

-  ubieganie się o  certyfikat animatora  PSPiA Klanza po spełnieniu warunków wskazanych  

w Systemie Certyfikacji Stowarzyszenia 

- uzyskanie Certyfikatu uczestnictwa w Systemie Treningowym Structogram® 1 – „Klucz do 

poznania samego siebie” będący podstawą do wykorzystania własnego potencjału w rozwoju. 

FORMA ZALICZENIA 
Egzamin końcowy (część praktyczna i teoretyczna) 

Liczba godzin: 190, czas trwania: 2 semestry. Ruszamy w październiku 2016 r.! Zapisz się! 

MIASTA:  
Piła, Ełk, Bydgoszcz, Brodnica 

INFORMACJE I ZAPISY 
Wydział Gospodarki i Techniki w Pile Wyższa Szkoła Gospodarki 

w Bydgoszczy  - Alina Sommerfeld, tel. (67) 211- 76- 26 

Pracownia Edukacji i Coachingu s.c., tel. 600-212-271,  

lub 781-551-281 

 


