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Program Konferencji

WSZECHSTRONNY NAUCZYCIEL GWARANCJĄ ROZWOJU PRZYSZŁYCH POKOLEŃ

21.09.2013r. (sobota)
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, ul. 9 Maja 11, Żary
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji
10.15 – 11.30 Obrady Nowe i ciągłe wyzwania dla pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – moderator dr Tomasz
Fetzki (ŁWSH)







Wprowadzenie do dyskusji – prof. dr hab. Bogdan Idzikowski (ŁWSH, UZ)
„Konstruktywizm pedagogiczny w procesie realizacji celów wychowania” – dr Grzegorz Popow (ŁWSH)
„Edukacja aksjologiczna dziecka w przedszkolu” – dr Wiesława Kowalska (PWSZ w Wałbrzychu)
„Podmiotowość dziecka w koncepcji Marii Montessori” – dr Joanna Swędrak (WSHE w Sieradzu)
„Aktywność dzieci w zabawie dowolnej w przedszkolu tradycyjnym i zorganizowanym według koncepcji Howarda
Gardnera” mgr Marta Watoła (WSB w Dąbrowie Górniczej)
Dyskusja

11.30 – 12.00 Przerwa na kawę
12.00 – 14.00 Obrady Nowe i ciągłe wyzwania dla pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (c.d.), Problem
niepełnosprawności
i trudności dydaktycznych w edukacji elementarnej – moderator dr Małgorzata Siwińska (ŁWSH)







„Projekt edukacyjny `Wszystkie kolory świata`” – dr Anna Watoła (UŚ)
„Jak Antek zaczął zuchów kształcić”, czyli o Aleksandrze Kamińskim i jego koncepcji kształcenia zuchów i instruktorów
zuchowych” – dr Edyta Głowacka – Sobiech (UAM)
„Dzieci polskie i romskie w przedszkolnej grupie w wielkim mieście” – mgr Ewelina Piecuch (UWr)
„Mediacja szkolna procedurą porozumienia” – prof. dr Zbigniew Piechowiak (ŁWSH)
„Trudności dydaktyczne uczniów klas I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach łużyckich w opinii nauczycieli –
lic. Agnieszka Apanasewicz (ŁWSH)
Dyskusja

14.15 – 15.45 Lunch
16.00 – 17.30 Obrady Problem niepełnosprawności i trudności dydaktycznych w edukacji elementarnej (c.d.), Nauczyciel
edukacji elementarnej. Kształcenie wszechstronnego nauczyciela w świetle doświadczeń projektowych – moderator dr
Małgorzata Siwińska (ŁWSH)






„Nauczyciel wobec potrzeb dziecka niepełnosprawnego” – dr Tomasz Fetzki (ŁWSH)
„Tworzenie uwarunkowań prawnych podstawą normalizacji kształcenia integracyjnego” – doc. dr Mirosława
Furmanowska (PWSZ w Wałbrzychu, UWr)
„Nauczyciel wczoraj i dziś” – dr Iwona Pałgan, mgr Agnieszka Więckowska (WSNSiT w Radomiu)
„Kompetencje nauczycieli w kształceniu integracyjnym – założenia a rzeczywistość” – dr Danuta Apanel (AP w Słupsku)
Dyskusja

18.30 Spotkanie integracyjne

22.09.2013 r. (niedziela)
Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy z siedzibą w Żarach, ul. 9 Maja 11, Żary
9.00 – 10.30 Obrady Nauczyciel edukacji elementarnej. Kształcenie wszechstronnego nauczyciela w świetle doświadczeń
projektowych – moderator dr Tomasz Fetzki (ŁWSH)





„Nauczyciel współczesnego przedszkola” – dr Katarzyna Sadowska (UAM)
„Podejście Gestalt w procesie kształcenia studentów pedagogiki” – mgr Sylwia Kumor (ŁWSH)
„Refleksje nauczyciela akademickiego – uczestnika projektu” dr Małgorzata Siwińska (ŁWSH)
dyskusja

10.30 – 11.00 Przerwa na kawę
11.00 – 12.00 Obrady Nauczyciel edukacji elementarnej. Kształcenie wszechstronnego nauczyciela w świetle doświadczeń
projektowych – moderator dr Małgorzata Siwińska (ŁWSH)




„Rozwój kompetencji studentów pedagogiki w specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe” –
mgr Bożena Jamrożek (ŁWSH)
Dyskusja
Podsumowanie obrad

12.30 Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów dla absolwentów specjalności wychowanie przedszkolne
i nauczanie początkowe
13.30 Lunch i zakończenie konferencji

