
Kurs „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Veroniki Sherborne – poziom 1” 

 

Kurs: 

Metoda Ruchu Rozwijającego oparta na pracy Veroniki Sherborne to kurs przekazujący praktyczną                

i teoretyczną wiedzę nt. popularnej  w Polsce metody wspomagającej rozwój psychoruchowy dziecka.  

Uczestnicy: 

Każdy kto chce poznać metodę, w Polsce najczęściej nauczyciele (w szczególności szkół i ośrodków 

specjalnych, przedszkoli i klas I-III), pedagodzy, psycholodzy, osoby pracujące z dziećmi, w opiece 

społecznej, rodzice, studenci. 

Praca na kursie odbywa się w strojach swobodnych, bez obuwia, optymalnie na bosaka. Uczestnik 

przynosi ze sobą koc.  

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz po ukończeniu kursu certyfikat potwierdzający 

zdobycie podstawowej wiedzy niezbędnej i upoważniającej do prowadzenia zajęć w swoich 

placówkach i umożliwiający kontynuację szkolenia na poziomie 2 minimum po 6 miesiącach praktyki 

(poziom 1 i poziom 2 tworzą pełny obraz wiedzy nt. metody i określane są całościowo jako Basic 

Levels). 

Prowadzący: 

Dariusz Okrzesik (psycholog) - posiada uprawnienia do szkoleń z upoważnienia International 

Sherborne Co-operation (certyfikat ISCO r 86/2008) w Anglii. Posiada 21 lat doświadczeń w pracy tą 

metodą m.in. we współpracy z prof. zw. dr hab. Martą Bogdanowicz (certyfikat International 

Sherborne Foundation),  jest także współautorem książki "Opis i planowanie zajęć wg MRR Veroniki 

Sherborne" Bogdanowicz/Okrzesik 2005. Prowadzi i bierze udział w szkoleniach Ruchem 

Rozwijającym Veroniki Sherborne w kraju i poza krajem (m.in. w Belgii, Szwecji, Anglii, Norwegii…).  

Aktualnie mieszka i pracuje jako psycholog w Cieszynie (Pracownia Edukacji Psychologicznej). 

Poprzednio, przez ponad 20 lat mieszkał w Trójmieście i pracował jako psycholog /także jako 

dyrektor/ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sopocie. Absolwent min. Psychologii na 

Uniwersytecie Gdańskim oraz Odnowy biologicznej i fizjoterapii na AWF w Gdańsku.  

Termin kursu: 

3 - 4 marzec 2016 rok (godz. 13.00 – 20.00) 

Miejsce kursu: 

Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej  

Wodzisław Śląski, os. 1 Maja 23B 

 

 



Zapisy: 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie, proszone są o przesłanie wiadomości w formie 

elektronicznej na adres: jkubiak@ahe.lodz.pl z podaniem imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego 

oraz adresu e-mail. Zapisy uczestników przyjmowane są do dnia 24.01.2016 roku. 

Cena kursu: 

230 zł dla słuchaczy i studentów AHE 

250 zł dla absolwentów AHE 

280 zł dla osób z zewnątrz 

Opłatę za kurs należy wnieść w Kasie Wydziału Zamiejscowego w Wodzisławiu Śląskim AHE do dnia 

24.01.2016 roku1. 

W przypadku płatności przez szkołę/placówkę w zgłoszeniu należy podać również dane do 

wystawienia faktury. Szkoła/placówka zobowiązuje się dokonać płatności za udział w kursie 

przelewem na konto podane w fakturze, która zostanie dostarczona na adres szkoły/placówki, w 

terminie podanym na fakturze. 

 

 

 

 

                                                           
1
 W przypadku rezygnacji z udziału w kursie dokonana wpłata nie będzie zwracana 


