Szkolenia dla Rad Pedagogicznych
„Nowoczesne Wiórkarstwo”
Artystyczne warsztaty z wiórków drewna osikowego.

„Osikowa Dolina” kontynuuje XIX wieczną polską tradycję ręcznego tworzenia z naturalnych wiórków
drewna osikowego poprzez opracowywanie nowych kolekcji wyrobów oraz prowadzenie wielu warsztatów i
szkoleń.
Współcześnie w epoce współistnienia `tradycyjnych oraz szybko rozwijających się elektronicznych
metod edukacyjnych rola Pedagogów jest wyjątkowo trudna, ważna i odpowiedzialna. Młode pokolenie „Z” dla
którego świat realny i wirtualny to ta sama rzeczywistość, dla których placem zabaw jest Internet nie często ma
okazję dotknąć i poczuć zapach świeżo struganego drewna.
Szkolenia dla Rad Pedagogicznych są propozycją zapoznania się z historią i dziedzictwem tej wyjątkowej
techniki z rejonu Jury Krakowsko- Częstochowskiej. Stwarzają możliwość dalszego aktywnego przekazywania
młodym pokoleniom ducha polskiej kultury i wychowania w szacunku dla narodowej tradycji.
Całoroczna tematyka warsztatów obejmuje:
• dekoracje Wielkanocne
• upominki na Dzień Mamy czy Dzień Babci
• postacie ze świata bajek
• ozdoby Bożonarodzeniowe
• biżuterię
Oferta składa się z programów trwających 3 godz. zegarowe. Uczestnicy szkolenia wykonują wyroby
według wcześniej wybranego programu dopasowanego do potrzeb uczestników. W trakcie szkoleń każdy ma
okazję odkryć artystyczną stronę swojej natury i własnoręcznie stworzyć wyjątkowe dzieła. Zapewniamy opiekę
instruktorów z Osikowej Doliny, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu dekoracji z wiórków
osikowych oraz w prowadzeniu warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Surowiec jakim jest drewno
osikowe jest bezpieczny dla alergików, nie jest alergenem.
Nowoczesne wiórkarstwo jest techniką rękodzielniczą, dlatego trakcie warsztatów nie są używane
skomplikowane, niebezpieczne narzędzia czy maszyny. Proces tworzenia jest bezpieczny, a stopień trudności
dopasowany do zdolności manualnych uczestników szkoleń. Zapewniamy potrzebny na warsztaty surowiec,
dodatki, narzędzia.
W siedzibie Osikowej Doliny, gdzie odbywają się szkolenia uczestnicy mają udostępnioną salę
ekspozycyjną, na której znajdują się wzory wyrobów z wiór drewna osikowego. W ofercie Osikowej Doliny
dostępne są surowce oraz gotowe zestawy edukacyjne, które po szkoleniu można zakupić ( na miejscu lub na
sklepie www.osikowadolina.pl i zorganizować wyjątkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży w swojej klasie. Zestawy
zawierają obrazkowo-tekstowe instrukcje wykonania danego wyrobu. Osikowy kwiat, w którym odbija się
uśmiech i zadowolenie dziecka, które samo go wykonało będzie niezapomnianym prezentem dla każdej Mamy
w dniu jej święta.
Spotkanie w Osikowej Dolinie, to również doskonała forma relaksu przez kontakt z naturą, którą można
poczuć wszystkimi zmysłami. Zajęcia w trakcie których każdy odrzuci troski dnia codziennego i zostanie
pochłonięty bez reszty zakręconymi wiórkami. Udział w szkoleniu potwierdzony zostaje imiennym Certyfikatem
Osikowej Doliny, który otrzymuje każdy uczestnik.
Nasze szkolenia, to wyjątkowe połączenie tradycji, rękodzieła i ekologii, które możemy również przywieźć
i zaprezentować w Państwa szkole czy ośrodku. Istnieje wyjazdowa forma szkoleń Rad Pedagogicznych. Czas
trwania, ilość uczestników, program ustalamy indywidualnie.
Spotkania z osikowym wiórkiem, to wyjątkowe przeżycie, którego poza rejonem Koziegłów nie spotkacie
Państwo nigdzie indziej na świecie. Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z ofertą szczegółową
lub do kontaktu.
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Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się w załącznikach z ofertą programów szkoleń.

Każdy program obejmuje trzy wzory. Uczestnicy szkolenia w trakcie warsztatów wykonają po 1 sztuce każdego
wzoru. Prosimy o wybór jednego programu.
Informacje szczegółowe:
1. Szkolenia odbywają się w siedzibie Osikowej Doliny , Koziegłowy 42-350 ul. Żarecka 52, woj. śląskie
2. Szkolenia wyjazdowe odbywają się w miejscu wskazanym przez osobę organizującą szkolenie.
3. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu. W celu ustalenia terminu szkolenia należy
skontaktować się e-mailowo lub telefonicznie: info@osikowadolina.pl, tel. 34 366-14-95.
4. Terminy warsztatów ustalane są indywidualnie.
5. Czas trwania 3 godz. zegarowe.
6. Minimalna ilość uczestników w grupie 15 osób..
7. Program szkolenia do wyboru z załączników lub ustalany indywidualnie.
8. Koszty dla 1 osoby ( uczestnika ) 60,00 zł brutto.
9. W przypadku szkoleń wyjazdowych mogą zostać doliczone koszty dodatkowe za dojazd w wysokości
1,00 zł za km ( w obie strony).
10. Wszystkie prace wykonane w trakcie zajęć należą do uczestników.
11. Każdy z uczestników otrzymuje imienny Certyfikat ukończenia szkolenia.
12. Wszystkim uczestnikom szkolenia przysługuje rabat w wysokości 10% na zakupy w Osikowej Dolinie.
Rabat dotyczy całego asortymentu Osikowej Doliny, obowiązuje tylko w dniu szkolenia.
13. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały i narzędzia w trakcie szkolenie.
14. Wyroby i surowiec są bezpieczne, drzewo osikowe nie jest alergenem i nie wywołuje uczuleń.
15. Wystawiamy faktury VAT..
16. Nie przyjmujemy zaliczek. Płatności dokonuje się na miejscu, w trakcie szkolenia. Istnieje możliwość
wystawienia FV z odroczonym terminem płatności.
17. Realizujemy projekty w ramach Unijnych Funduszy Europejskich.

Zaufali nam:

Kancelaria Prezydenta RP

Urząd Marszałkowski
w Katowicach

Urząd Miasta w Uniejowie

UM Katowice

Urząd Miasta w Sosnowcu

Starostwo Powiatowe
w Bełchatowie

Prezydent miasta
Częstochowy

Urząd Miasta w Łazach

Wydział Zdrowia Sosnowiec

„METIS” w Katowicach

ZHP

ECB Pacanów

Przedszkola, Szkoły, Domy Kultury, WOM-y, WTZ-ty i DPS-y min. z:
Bełchatowa, Będzina, Białegostoku, Bielsko Biała, Biłgoraja, Bytomia, Chorzowa, Częstochowy, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Gomunic, Imielina, Inowłodza,
Jastrzębia Zdrój, Jaworzna, Kalet, Kamieńska, Katowic, Kielc, Kleszczowa, Kłobucka, Knurowa, Konopisk, Koszęcina, Koziegłów, Krakowa, Krzeszowic, Krzeszowa,
Lasowic Małych, Legionowa, Lędzin, Lublina, Lublińca, Łaz, Łodzi, Makowa, Malborka, Międzyrzecza Podlaskiego, Mikołowa, Mysłowic, Myszkowa, Myślenic,
Nowego Sącza, Ogrodzieńca, Olsztyna, Opola, Oświęcimia, Orzesza, Pacanowa, Pajęczna, Piekar Śląskich, Płocka, Polkowic, Poraja, Poręby, Pszczyny, Puław,
Radomska, Radzionkowa, Rogowa, Rudy Śląskiej, Rybnika, Rzeszowa, Sandomierza, Siemianowic Śląskich, Siewierza, Sochaczewa, Sosnowca, Strzelec Opolskich,
Szczekocin, Szczercowa, Świętochłowic, Świnic Warckich, Tarnowskich Gór, Tarnowa, Tarnowa Opolskiego, Trzebini, Tychów, Uniejowa, Ustronia, Wałbrzycha,
Warszawy, Wielunia, Wisły, Wojkowic, Wrocławia, Zabrza, Zawiercia, Żarek i Żywca.
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