
 

Szanowni Państwo! 

Przedstawiamy Państwu ofertę warsztatów żywieniowych przygotowanych specjalnie 

z myślą o uzupełnieniu brakujących wiadomości niezbędnych w zawodzie dietetyka. 

Tematyka zajęć wynika zarówno z Państwa sugestii jak i z naszych własnych propozycji.  

 

 Terminy zajęć: 29-30.10 (sobota i niedziela), 12-13.11 (sobota i niedziela), 3-4.12 

(sobota i niedziela) 

 Miejsce zajęć: XXI Liceum Ogólnokształcącym na ul. Rybaki 17, Poznań  

 (niedaleko Starego Browaru). 

 Termin składania zgłoszeń: do 10.10.2016 r. 

 Termin wpłat: do 15.10.2016 r. 

 

Na oferowanych warsztatach będą Państwo ćwiczyli przede wszystkim praktyczne 

umiejętności, a prowadzący zajęcia będzie korygował ewentualne błędy w układanych przez 

Państwa jadłospisach. Zajęcia odbywać się będą zarówno w sali ćwiczeniowej jak i w sali 

komputerowej. 

Warsztaty odbędą się w zaproponowanych terminach jedynie w przypadku zebrania 

grupy min. 10 osobowej. W przeciwnym wypadku warsztaty zostaną przeprowadzone w 

późniejszym terminie. Każdy z uczestników warsztatów, stosujący się do regulaminu, 

otrzyma certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę. 

 

Koszt uczestnictwa: 700,00 zł 

 

Zapraszam serdecznie do zapisów! 

 

Joanna Tomczewska 

Pracownia Dietetyczna Witamina 

.



 

 

 

Sobota 29.10.2016 

– prowadząca:  

mgr inż. Joanna Tomczewska 

 

Niedziela 30.10.2016 

– prowadząca:  

mgr inż. Joanna Tomczewska 

 

Sobota 12.11.2016 

– prowadząca:  

mgr inż. Joanna Tomczewska 

 

Niedziela 13.11.2016 

– prowadząca:  

mgr inż. Joanna Tomczewska  

10:00-12:15 

 

 

 

Postępowanie dietetyczne w regulacji masy ciała 

Choroby cywilizacyjne: nadciśnienie, cukrzyca, choroby układu krążenia, zaburzenia gospodarki 

lipidowej. 

 

 

 

Choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego, wybrane choroby jelit, zaparcia. 

Postępowanie dietetyczne w chorobach nerek, dnie moczanowej oraz chorobach tarczycy. 

 

 

 

 

12:30-15:30 

 

Przygotowywanie jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych, studium przypadków. 
Przygotowywanie jadłospisów w różnych jednostkach chorobowych, studium przypadków. 

 



 
 

 Sobota 3.12.2016 

– prowadząca:  

mgr Ewa Jagodzińska 

Niedziela 4.12.2016 

– prowadząca:  

mgr inż. Joanna Tomczewska  

10:00-13:45 

Żywienie dzieci- wytyczne, postępowanie w 

różnych jednostkach chorobowych, 

diagnozowanie alergii pokarmowych, autyzm. 

 

 

 

Zajęcia końcowe 

Podsumowanie 

Zestawienia 

 

Wręczenie certyfikatów 

Prezentacja sprzętu potrzebnego w pracy dietetyka 

 

12:30-15:30 

 

 

W ramach opłaty za warsztaty otrzymają Państwo:  

 serwis kawowy,  

 materiały edukacyjne,  

 certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia. 

 

 

Warsztaty obejmują 30 godzin dydaktycznych. 

 


