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PROGRAM
IV KONFERENCJI TEORETYCZNO - METODYCZNEJ
"Profesjonalne praktyki – profesjonalni nauczyciele"

EFEKTYWNOŚĆ I EFEKTY PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ
21. listopada 2013 r.
Centrum Wykładowo – Dydaktyczne, ul. Popiełuszki 4
Patronat Honorowy: Rektor PWSZ w Koninie
Prezydent Miasta Konina
Patronat medialny: Redakcja miesięcznika „Wychowanie na co Dzień”
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych
od 11:00 – rejestracja uczestników konferencji
11:30 – uroczyste otwarcie Konferencji
- wystąpienia Gości
11:45 – DEBATA I
Moderatorzy : Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak, Prof. zw. dr hab. Ryszard Parzęcki,
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Wenta
Wprowadzenie
Dr Marek Derenowski (PWSZ w Koninie), Wpływ praktyk na wzrost świadomości studenckiej związanej
ze specyfiką pracy nauczyciela
Dr Paweł A. Trzos (PWSZ w Koninie), Dziecięce uczenie się muzyki w badawczym oglądzie studenta
pedagogiki – o efektywności praktyki pedagogicznej
Marta Konopacka, Dorota Gołdyn (studentki II r. pedagogika PWSZ), Ciało - przestrzeń w pozaszkolnych
formach edukacji dziecka, czyli o efektach korzystania z wiedzy akademickiej w praktyce studenta
Justyna Winkiel, Joanna Walczak (studentki IIr. pedagogika PWSZ), Doświadczanie muzyki w
pozalekcyjnej edukacji dziecka, czyli o efektach praktyki studenta na przykładzie projektu edukacyjnego.
Justyna Hyża (studentka IIIr. pedagogika), Student jako instruktor ZHP w praktyce edukacyjnej. „Taniec
słońca” – pokaz
Raisa Lewina (Uniwersytet im. J. Kupały w Grodnie), Praktyka pedagogiczna jako przedmiot współpracy
międzynarodowej
Dyskursy wokół efektywnej praktyki pedagogicznej - za okrągłym stołem: prof. zw. dr hab. R. Parzęcki,
prof. zw. dr hab. K. Wenta, prof. nadzw. dr hab. J. Grzesiak, dr hab. M. Kołodziejski, mgr Urszula MiłoszMichalkiewicz, mgr Ryszard Nijakowski.
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13:15 – przerwa na kawę
13.30 - DEBATA II
Dr Sabina Wieruszewska – Duraj (PWSZ w Koninie), Efektywność praktyki pedagogicznej w opinii
studentów
Anna Buda (studentka IIIr. pedagogika PWSZ), Nabywanie kompetencji nauczycielskich w toku praktyki
pedagogicznej w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością
Karolina Bocian, Izabela Wozińska (studentki IIIr. pedagogika PWSZ), Organizowanie czasu wolnego
dzieci w szkole, między praktyką pedagogiczną a projektowaniem dydaktycznym
Monika Raźna (absolwentka PWSZ w Koninie - pedagogika), Efektywne rozwijanie predyspozycji
artystycznych w systemie praktyk pedagogicznych
Agnieszka Lipska (absolwentka PWSZ w Koninie - pedagogika), O efektywnym łączeniu teorii i praktyki
przez studenta podczas praktyki pedagogicznej
Patrycja Jacek (absolwentka PWSZ w Koninie - pedagogika), Nowe technologie komunikacyjne jako
wyzwanie i przejaw efektywności praktyki pedagogicznej
Ilona Ruda, Marta Węcławek (absolwentki PWSZ w Koninie - pedagogika), Myślenie twórcze jako efekt
kształcenia dzieci w kontekście praktyki pedagogicznej
Mgr Małgorzata Chybicka (PWSZ w Koninie), O efektywności studenckich praktyk zawodowych w
kontekście opinii studentów pedagogiki
Mgr Wiesława Kozłowska (PWSZ w Koninie), Kompetencje komunikacyjne nauczyciela – ku poprawie
jakości kształcenia i wychowania
Mgr Ewa Łechtańska (PWSZ w Koninie), Portfolio jako narzędzie sprzyjające podnoszeniu efektywności
kształcenia studentów - przyszłych nauczycieli
Mgr Marcin Olejniczak (PWSZ w Koninie), Autoewaluacja a tożsamość (przyszłych) nauczycieli w
kontekście efektywności praktyki pedagogicznej
Prezentacje studenckie (pedagogika - rok II), Cechy idealnego nauczyciela – czy łatwo być idealnym …
Zapytania, dialogi i dyskusje ...
15:00 – podsumowanie
konceptualizacja kolejnej V konferencji (2014)
zakończenie obrad.
Rozstania

Komitet Organizacyjny:
Prof. nadzw. dr hab. Jan Grzesiak - przewodniczący
mgr Dorota Kwiatkowska - wiceprzewodnicząca
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dr Paweł A. Trzos
mgr Małgorzata Chybicka
mgr Agnieszka Matyba
mgr Iwona Powaga – sekretarz
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