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Seminarium prof. dr hab. Jana Grzesiaka
WPA Kalisz
Student
Andrzejewska
Karolina
Błażków Katarzyna

Temat pracy

5.

Kuśmierek
Sylwia
Gawłowska
Katarzyna
Gola Józef

6.

Klimczak Emilia

7.

Kunicka Marta

8.

Kuśmierek Dawid

9.

Musidlak Justyna

Adaptacja i integracja dzieci uczęszczających do Przedszkola
Samorządowego w Starym Mieście EWA
Współpraca nauczyciela, pedagoga szkolnego i rodziców w początkowej
fazie kształcenia i wychowania dzieci w klasie I EWANG
Uczestnictwo młodzieży szkolnej w halowych turniejach piłki nożnej im. J.
Goli w Kaliszu w latach 1993-2008 ESL
Ewaluacja oddziaływań wychowawczych nauczyciela na dzieci w toku
kształcenia zintegrowanego w klasie I EWANG
Rozwijanie aktywności artystycznej dzieci w toku kształcenia
zintegrowanego w klasie III Szkoły Podstawowej w Liścu Wielkim ESL
Sukcesy i trudności uczniów objętych dowożeniem do Gimnazjum we
Władysławowie ESL
Wykorzystywanie gier i zabaw w nauce mówienia i czytania w języku
angielskim uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Kosmowie EWANG
Style i skuteczność oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców
wobec uczniów szkół ponadgimnazjalnych ESL
Zakres i formy działania Muzeum Marii Dąbrowskiej w Russowie z
udziałem młodzieży szkolnej ESL
Dobór treści i metod oddziaływań edukacyjnych w Przedszkolu w
Granowcu EWA
Rozwijanie aktywności artystycznej dzieci w toku kształcenia
zintegrowanego w klasie II Szkoły Podstawowej w Jankowie I EWA
Diagnozowanie i korygowanie błędów w pisaniu uczniów klas I-II w Szkole

1.
2.
3.
4.

Bońka

10. Owczarek Jolanta
11. Różalski Patryk
12. Sikora Iwona
13. Skorupa Beata
14. Skórzewska Karolina

Uwagi

Diagnozowanie i korygowanie deficytów w nauce czytania uczniów klasy
III Szkoły Podstawowej w Starym Wodzimiu EWA
Ewaluacja form działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu ESL
v
v
v
v
v
v
v

v

v

15. Urbaniak Monika
16. Wawrowska
Małgorzata
17. Włodarczyk Marzena
18. Żychlewicz Ewa
19.
20.
21.
22.

Ciszewska Monika (ESSL)
Jurowska Magdalena (EWA)
Rupiczak Iwona (EWA)
Kwiatkowska EWA gr. Konin

Podstawowej w Przespolewie EWA
Samoocena i ocenianie uczniów w procesie nauki języka polskiego w klasie
IV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu EWA
Dobór metod nauczania z uwzględnieniem technik Freineta w klasie III
Szkoły Podstawowej w Warcie EWA
Ewaluacja osiągnięć pedagogicznych nauczycieli w procedurze uzyskiwania
stopni awansu zawodowego ESL
Społeczne uwarunkowania startu szkolnego dzieci 6 – 7 letnich

v
v
v
Proszę o pilny kontakt
Proszę o pilny kontakt
Proszę o pilny kontakt
Proszę o pilny kontakt

Komunikat 1( specjalny):
Seminarzystów, którzy odczytają ten komunikat proszę o niezwłoczne potwierdzenie tego e-mailem do mnie – tworzymy ranking kolejnych zgłoszeń (nagrody
specjalne czekają do 29 marca 2010r., o czym odpowiem e-mailem wyróżnionym w ten sposób seminarzyst(k)om).
Komunikat 2.
Podczas seminarium 27 marca 2010r. zostały sprawdzone tematy ujęte w tym wykazie. Wyrażam pochwałę wobec Pań i Pana czynnie uczestniczących w tym
seminarium (zaznaczone jako „v”). Zachęcam do czynnego tworzenia swoich prac na bieżąco. Liczę na pełną obecność wszystkich seminarzystów wraz z
rękopisami w kolejnym seminarium 10 kwietnia. W międzyczasie można nadsyłać swoje materiały drogą elektroniczną (szczególnie proszę o kontakt osoby
wytypowane podczas seminarium).
Zapraszam !
JG

