
1. spotkanie:

Poznacie teorie osobowości uznane w nauce za najbardziej 
wiarygodne, określicie własną osobowość (dwa różne testy), 
po to aby zrozumieć perspektywę osób, które inaczej niż Wy 
patrzą na świat. Jest to kluczowe, aby zrozumieć 
perspektywę dziecka, które może mieć nie tylko inną 
osobowość, ale też różnić się od nas, dorosłych, tym, że wiele 
struktur poznawczych czy związanych z empatią poznawczą 
nie jest jeszcze dobrze wykształconych. Podzielimy się na 
zespoły, aby na przykładzie projektu przetestować zdobyte 
umiejętności w praktyce. 

 
RÓŻNORODNOŚĆ OSOBOWOŚCI
 

3. spotkanie:

   

Dowiecie się, czym z biologicznego punktu widzenia są 
emocje, co pozwoli Wam znajdować mechanizmy ich 

kontroli i konstruktywnego wpływania na relacje z 
otaczającymi nas ludźmi, szczególnie z dziećmi. Dowiecie się 
również co wpływa na naszą emocjonalność i jak zmienia się 

ona wraz z dojrzewaniem. Będziemy ćwiczyć nazywanie 
emocji, wywoływanie emocji, zachowania w obliczu 

trudnych emocji (w tym parafrazę), rozumienie motywacji 
stojących za emocjami. 

 
EMOCJE

2. spotkanie:

Spotkanie będzie dotyczyć trójkąta „zachowania-potrzeby-
motywacje”, a więc biologicznego mechanizmu skłaniającego 
nas do konkretnych zachowań. Przećwiczymy poszukiwanie 
źródeł własnych zachowań i mechanizmy ich tłumaczenia 
(racjonalizacje). Dzięki temu nauczymy się modyfikować 
własne zachowania i rozumieć zachowania dzieci, a tym 
samym pozytywnie wpływać na nasze relacje z nimi. 

 
ZACHOWANIA, MOTYWACJE, 
POTRZEBY
  

4. spotkanie:

  

Czym jest pamięć i kreatywność? Jak uczyć się szybciej i 
sprawniej? Lepiej się wcześnie specjalizować, czy być 

generalistą? Jaka przestrzeń sprzyja nauce? Jak wspierać 
kreatywność? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w tym 

segmencie. Przećwiczymy też kilka metod tworzenia wzorów 
pamięciowych, błędów poznawczych, sposobów  myślenia 

analitycznego i krytycznego oraz pobudzania kreatywności. 

 
PAMIĘĆ, NAUKA i KREATYWNOŚĆ

prowadzący: 

  

zajmuję się tworzeniem NARZĘDZI dla
EDUKACJI opartych na WIEDZY 
NAUKOWEJ. 
Jestem autorem książki 

dr BORYS BIŃKOWSKI

Szkoła od Nowa – 
czy nauka o rozwoju człowieka pozwoli 
nam stworzyć lepszą edukację? 

 

pierwsze 4 niedziele miesiąca, 10:00 – 15:30 

centrum Wrocławia (ul. Ruska) 

grupy 6-12 osób

500zł/os., 900zł/para 
Kurs wrześniowy: 700/zł/para 

Specjalizuję się we wdrażaniu wiedzy naukowej o poznaniu człowieka 
(szczególnie psychologii empirycznej, neurobiologii i antropologii 
ewolucyjnej) w praktycznej edukacji (nie tylko szkolnej) i wspieraniu 
dzieci w ich rozwoju. Mam super-moc opowiadania o 
skomplikowanych, złożonych systemach w prosty, zrozumiały 
sposób.
 

Na co dzień prowadzę grupę dzieci (9-12 lat) w edukacji domowej, 
pracuję w liceum niepublicznym i prowadzę warsztaty szkoleniowe 
dla rodziców, nauczycieli, a także superwizje dla szkół. 
 

Współtworzyłem kilka szkół i inicjatyw edukacyjnych. Moje własne 
dzieci, obecnie nastolatkowie, nigdy nie były w zwykłej szkole. W 
tym właśnie upatruję ich niegasnące zainteresowanie światem. 

Zdecydowanie zalecam udział par – znacząco zwiększa 
to efektywność późniejszego stosowania zdobytej 
wiedzy i umiejętności. 
Jeśli koszt jest dla Ciebie jedyną przeszkodą w udziale 
w kursie, proszę o kontakt.

https://szkolaodnowa.edu.pl/   lub
borysbinkowski@gmail.com, 508 360 246
 

Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia kursu. 
Istnieje możliwość wystawienia faktury.
  

https://szkolaodnowa.edu.pl/
https://www.youtube.com/c/SzkolaOdNowa
https://www.facebook.com/szkolaodnowa 

  

rezerwacja:

AKADEMIA 

czyli: kurs dla rodziców
RODZICA 


