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9.30-11.00

Obrady plenarne - część I
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając
Kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli w kontekście
na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Krajowych

Ram

Kwalifikacji

Prof. nadzw. dr hab. Wiesława Leżańska

Doświadczanie jako społeczny wymiar uczenia się
Prof. nadzw. dr hab. Beata Jachimczak

O potrzebie nowej formuły kształcenia praktycznego nauczycieli wczesnej edukacji
Dr Anna Buła, mgr Monika Just

Nowe spojrzenie na kształcenie praktyczne przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji w UŁ –
z perspektywy realizacji projektu PZD
Projekcja reportażu dotyczącego realizacji praktyk w przedszkolach i szkołach, wyprodukowanego przez TV
TOYA

11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30- 13.00 Obrady plenarne – część II
Prof. nadzw. dr hab. Jolanta Bonar
Obserwacja źródłem wiedzy nauczyciela w rozwoju dziecka
Dr Dorota Radzikowska

Pierwsze doświadczenia zawodowe w świetle pamiętników studentów
Mgr Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz

Wykorzystanie technicznych środków audiowizualnych w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela

Magdalena Kaliszewska-Henczel
„Z pamiętnika przyszłego nauczyciela” - autorefleksja jako klucz do wykształcenia pozytywnej
postawy zawodowej studentów pedagogiki

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-17.00 Obrady w sekcjach oraz dyskusja
Sekcja I

Sylwia Bednarowicz

Osobista refleksja na temat inspirującej relacji opiekun-praktykant

Mgr Mirosława Wywijas

Szczęśliwe, twórcze dziecko to sukces wychowawczy nauczyciela

Anna Komorowska

Rozwiązywanie konfliktów u dzieci w wieku przedszkolnym

Małgorzata Dawid

Nie takie ADHD straszne jak je malują – odkrycia praktykantki

Mgr Grażyna Karasińska-Kraszkiewicz

Wykorzystanie papierowych tangramów w zabawach
matematycznych w przedszkolu

Mgr Monika Just

Książka obrazowa jako przykład mądrej książki stymulującej myślenie
i działanie dziecka

Sekcja II

Anna Jankiewicz

Inspirujące spotkania - słów kilka o autorytecie opiekuna praktyk

Mgr Mirosława Jarmuł

Pasja, misja, wizja – z perspektywy szkolnego opiekuna praktyk

Magdalena Gruszka

Rozwijanie twórczości w edukacji wczesnoszkolnej

Mgr Małgorzata Chuncia

„Dobre praktyki” – wybrane działania edukacyjne realizowane
w Szkole Podstawowej nr 37 w Łodzi podczas praktyk śródrocznych
w ramach projektu Poznać – Zrozumieć – Doświadczyć…

Mgr Marta Kwella

Wizualizacja w procesie edukacyjnym na przykładzie planu daltońskiego

Mgr Jarosław Pawlicki

Film animowany - zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy
pedagogicznej z małymi dziećmi

17.00-18.00 Dyskusja podsumowująca, zamknięcie konferencji

Miejsce konferencji

Centrum Konferencyjno-Bankietowe RUBIN
ul. Lodowa 94, 93-232 Łódź http://www.ckbrubin.pl/
na stronie znajduje się mapka oraz informacje na temat dojazdu)

Rejestracja uczestników

od godziny 8.30

