Organizatorzy konferencji „Etyka nauczyciela”
przełamując stereotyp postrzegania sympozjów
naukowych, jako wydarzeń dla zamkniętej grupy
znawców, zaprosili do współpracy praktyków.
Oprócz merytorycznych wykładów i dyskusji
satysfakcjonujących dążenia poznawcze, pragniemy pokazać

„etykę w użyciu” – praktyczne możliwości nauczyciela, dla którego dobro ucznia jest prawdziwą
wartością.
Dlatego w ramach konferencji proponujemy udział w atrakcyjnych godzinnych warsztatach
poświęconych:
rozwijaniu umiejętności poznawczych dzieci,
metodzie projektu w działaniach edukacyjnych,
metodzie KLANZY w praktyce,
dialogowi z uczniem – jak pracować indywidualnie?
inteligencji motywacyjnej - jak ją rozwijać?
A w przerwach konferencji zapraszamy do obejrzenia widowiskowych efektów stosowania
aktywnych metod i działań w pracy z uczniami.

I dzień – 9.06 – wtorek w godzinach 9:30 do 13:30
I.

godzina
10:00 –
11:00

Krótkie formy warsztatowe, których celem jest przekazanie inspiracji do pracy
pedagogicznej i dydaktycznej, tak aby była bardziej skuteczna - atrakcyjna dla uczniów
i nauczycieli. Zajęcia w trzech równoległych grupach, adresowane do nauczycieli,
pedagogów – uczestników konferencji (liczba uczestników do 30 osób w jednej grupie,
można skorzystać jednocześnie z dwóch propozycji).
I

II
Rozwijanie umiejętności
poznawczych dzieci.
Atrakcyjne formy ćwiczenia
twórczego myślenia,
koncentracji uwagi, refleksu
i spostrzegawczości.

11:15 –
12:15

Dialog z uczniem – jak
pracować indywidualnie?
Metody potrzebne do zdobycia
zaufania, bezpieczeństwa
i wymiany pomiędzy
nauczycielem a uczniem –
przydatne zwłaszcza
w sytuacjach trudnych.

Metoda projektu w
działaniach edukacyjnych.
Ciekawa metoda pracy oparta
o wzajemne angażowanie
i współpracę. Pomaga nabyć
w ciekawy sposób wiedzę
i nowe umiejętności, także te
najcenniejsze -społeczne.
Inteligencja motywacyjna jak ją rozwijać?
Zachęcać czy inspirować,
zmuszać czy pozwalać uczniowi
na autonomiczne wybory. W
rozstrzyganiu tych pytań
pomagają praktyczne
umiejętności z zakresu
mechanizmów motywacyjnych.

III
Metoda KLANZY w praktyce
Z 20-letnich doświadczeń
Stowarzyszenia KLANZA. Efekty
i dokonania, prezentacja
dorobku

II dzień – 10.06 – środa w godzinach 8:30 do 12:30
II.

Działania towarzyszące, realizowane w patio, na dziedzińcu, przed głównym wejściem
przez wolontariuszy programu Projektor wolontariat studencki wspólnie z nauczycielami
i uczniami (program realizowany w porozumieniu z KULem i pod patronatem Ministra
Edukacji Narodowej pani Katarzyny Hall), którego celem jest wspomaganie dzieci
i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych poprzez inspirację i dzielenie się
studencką pasją i energią.
1. Wystawa fotografii programu,
2. Prezentacja, krótkich filmów realizowanych z uczniami
3. Prezentacje z chemii i fizyki z udziałem uczniów i nauczycieli
4. Efekty prac dziecięcych grup cyrkowych
5. Tańce integracyjne
6. Chusta KLANZY

organizatorzy
Instytut Jana Pawła II KUL
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL
Kuratorium Oświaty w Lublinie
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza

