Dwudniowe święto nauczycieli,
dyrektorów, pedagogów
i osób działających
na rzecz dzieci

Lublin
6–7 października 2017 r.

III Ogólnopolska Konferencja Freblowska
dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i szkół

KREOWANIE NOWEJ

RZECZYWISTOŚCI

EDUKACYJNEJ
Prelekcje wybitnych przedstawicieli
środowiska edukacyjnego
Nietypowe warsztaty wspierające pracę nauczyciela
Panel wymiany doświadczeń
Specjalistyczne spotkania dla dyrektorów
Debata z udziałem mediów
oraz znamienitych pedagogów

KONTAKT
Czekają na Was:
tel./fax. 81 533 57 81
konsultacje
tel. kom. 733 55 44 00
materiały merytoryczne
konferencja@froebel.pl
upominki konferencyjne
www.froebel.pl
FROEBELpl
konkursy z nagrodami
wielka loteria
strefa nowości edukacyjnych
cała masa niespodzianek
energetyczne przerwy kawowe i lunchowe
PAT R O N AT H O N O R O W Y

PAT R O N AT M E D I A L N Y

CENA
do 31.08.2017

249 zł netto
po 31.08.2017

289 zł netto

PA R T N E R Z Y

06.10.2017

DYREKTORZY

NAUCZYCIELE

14:30 PANELE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Uczestnicy:
Forma:
Zagadnienia:
		
		
		
		
Paneliści:

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Prezentacje multimedialne, filmy, pokazy, zajęcia interaktywne, przykłady z życia, dyskusja.
• Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej
• Zabawy językowe z darami F. Froebla – rozwijanie umiejętności komunikacyjnych
• Kształtowanie pojęć matematycznych z wykorzystaniem krótkich utworów literackich
• Teatrzyki z darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej
• Nowa podstawa programowa w zabawach edukacyjnych z darami Froebla
Nauczyciele pracujący w nurcie pedagogiki freblowskiej z różnych regionów Polski.

Uczestnicy: DYREKTORZY PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Forma: Prezentacje multimedialne, przykłady z życia, zajęcia, warsztaty, dyskusja
Zagadnienia: • Wybrane problemy, z którymi boryka się Kadra Kierownicza placówek
		 • Nowe przepisy - nowe realia - jak zarządzać placówką
Paneliści:	Eduprawnicy, specjaliści prawa oświatowego oraz specjaliści do spraw pozyskiwania funduszy dla placówek oświatowych.
Ponadto: Przerwa kawowa, materiały merytoryczne, scenariusze, szablony dokumentów.

07.10.2017
8:30 - 9:15 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9:30 - 16:30 WYSTĄPIENIA PRELEGENTÓW

Zapisy do 30 września 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

13:00 LUNCH

Uczestnicy: DYREKTORZY I NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Miejsce: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
Forma: Catering

POBIERZ FORMULARZ: www.konferencja.froebel.pl

9:00 PORANKI FREBLOWSKIE

Uczestnicy: DYREKTORZY I NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Miejsce:	Wybrane lubelskie przedszkola i szkoły podstawowe. (każdy uczestnik otrzyma informację
z adresu przedszkola).
Forma:	Obserwacja zajęć z dziećmi. Aktywności poprowadzą nauczycielki pracujące w nurcie pedagogiki freblowskiej (freblanki).
Ponadto:	Konsultacje z nauczycielami (po zakończeniu zajęć) oraz materiały wykorzystywane podczas spotkania (scenariusze, karty, szablony).

Uczestnicy: DYREKTORZY I NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Miejsce: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Lublin, ul. Dobrzańskiego 3
Forma: Wykłady, prezentacje multimedialne, pokazy, zajęcia interaktywne.
PONADTO W TRAKCIE KONFERENCJI: p
 rzerwy kawowe i lunchowe, materiały merytoryczne, scenariusze
zajęć, interaktywne pokazy, upominki konferencyjne, konkursy.

PRELEG ENCI
prof. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Akademii Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. Autorka ponad 260 artykułów, monografii naukowych, książek i podręczników dla nauczycieli i rodziców, multimedialnych programów edukacyjnych
dla dzieci, filmów dydaktycznych. Autorka programów edukacyjnych, książek, przewodników metodycznych i pakietów Dziecięca matematyka. Niekwestionowany autorytet
w dziedzinie edukacji dzieci.

Jacek Pyżalski
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Profesor Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener
w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole,
promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży.
Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej
agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci
i młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Marek Kaczmarzyk
Doktor nauk biologicznych, wykładowca akademicki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Neurodydaktyk i memetyk, popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych.
Autor artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych
kontekstów kształcenia. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez
pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych
osiągnięć neuronauk. Od roku 2000 prowadzi Pracownię Dydaktyki Biologii (WBiOŚ, Uniwersytet Śląski).

Maria Rotkiel
Psycholog, terapeutka poznawczo - behawioralna, trenerka
kompetencji wychowawczych i liderskich, specjalistka PR. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu psychologi biznesu, wystąpień publicznych i rozwoju osobistego i zawodowego.

Tomasz Rumiński
Lektor telewizyjny - TVP1, TVP2, Polsat, TVN. Wykładał głos
w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu. Posiada 10-letnie doświadczenie jako nauczyciel głosu. Przeprowadził ponad
3 tysiące indywidualnych coachingów głosu. Nieustannie rozwija
głos u trenerów w Londynie wg Techniki Aleksandra. Przygotowuje
ekspertów do wystąpień w telewizji i radiu. Z jego usług najczęściej korzystają biznesmeni, prawnicy, sędziowie, prezenterzy, politycy, trenerzy
sportów.

