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Nabór na zajęcia dodatkowe: warsztaty asertywności i warsztaty teatralne

Zarząd Projektu POKL realizowanego w IFP ogłasza nabór na zaplanowane w semestrze 

zimowym 2012/2013 warsztaty teatralne oraz warsztaty asertywności. 

Wzorem lat ubiegłych, pierwszeństwo w przyjęciu mają studenci specjalności nauczycielskiej, 

ale w miarę wolnych miejsc o przyjecie mogą ubiegać się studenci innych specjalności.

Warsztaty asertywności  (30 godz.)

15.15 – 16.45. 

Warsztaty teatralne (30 godz.) 

grupy. Zajęcia w  poniedziałek 9.45 

Więcej informacji na temat programu warsztatów znajduje się na stronie Zakładu Dydaktyki 

IFP UAM. 

Zajęcia rozpoczną się od 8 X 2012.

Wstępnej rezerwacji można dokonywać mailowo: 

zajęć należy osobiście potwierdzić chęć uczestnictwa w zajęciach, najlepiej w pok.03 (Biuro 

Projektu) lub w pok. 7 (Zakład Dydaktyki). Na potwierdzenia czekamy do 5 października 

2012. 
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Zarząd Projektu POKL realizowanego w IFP ogłasza nabór na zaplanowane w semestrze 

zimowym 2012/2013 warsztaty teatralne oraz warsztaty asertywności.  

Wzorem lat ubiegłych, pierwszeństwo w przyjęciu mają studenci specjalności nauczycielskiej, 

lnych miejsc o przyjecie mogą ubiegać się studenci innych specjalności.

Warsztaty asertywności  (30 godz.)– prowadzenie Sonia Rammer, 1 grupa, zajęcia w piątek 

Warsztaty teatralne (30 godz.) – prowadzenie Katarzyna Grajewska, Krzysztof Dutki

grupy. Zajęcia w  poniedziałek 9.45 – 11.15 i 11.30 - 13.   

Więcej informacji na temat programu warsztatów znajduje się na stronie Zakładu Dydaktyki 

Zajęcia rozpoczną się od 8 X 2012. 

Wstępnej rezerwacji można dokonywać mailowo: jerzykaniewski@o2.pl, po ogłoszeniu planu 

zajęć należy osobiście potwierdzić chęć uczestnictwa w zajęciach, najlepiej w pok.03 (Biuro 

Projektu) lub w pok. 7 (Zakład Dydaktyki). Na potwierdzenia czekamy do 5 października 

                                                                                      Prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski
      Koordynator zadania
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Zarząd Projektu POKL realizowanego w IFP ogłasza nabór na zaplanowane w semestrze 

Wzorem lat ubiegłych, pierwszeństwo w przyjęciu mają studenci specjalności nauczycielskiej, 

lnych miejsc o przyjecie mogą ubiegać się studenci innych specjalności. 

prowadzenie Sonia Rammer, 1 grupa, zajęcia w piątek 

prowadzenie Katarzyna Grajewska, Krzysztof Dutkiewicz, 2 

Więcej informacji na temat programu warsztatów znajduje się na stronie Zakładu Dydaktyki 

, po ogłoszeniu planu 

zajęć należy osobiście potwierdzić chęć uczestnictwa w zajęciach, najlepiej w pok.03 (Biuro 

Projektu) lub w pok. 7 (Zakład Dydaktyki). Na potwierdzenia czekamy do 5 października 
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