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KONFERENCJA METODYCZNO-SZKOLENIOWA 

„Mały krok – wielka zmiana w praktyce edukacyjnej:  

rozwijanie uczniowskich kompetencji metodami pracy kreatywnej” 

Poznań, 12 marca 2016r. 

 

Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu zaprasza do udziału w cyklu konferencji 

szkoleniowo-metodycznych „Mały krok wielka zmiana w praktyce edukacyjnej”. W ramach 

cyklu odbędą się następujące spotkania: 

12 marca – „Mały krok wielka zmiana w praktyce edukacyjnej: rozwijanie 

uczniowskich kompetencji metodami pracy kreatywnej” 

16 kwietnia - „Mały krok wielka zmiana w praktyce edukacyjnej: profilaktyka i 

rozwiązywanie problemów współczesnej przemocy rówieśniczej” 

14 maja - „Mały krok wielka zmiana w praktyce edukacyjnej: projektowanie zadań 

dydaktycznych dla wzmacniania aktywności w uczeniu się”. 

 

Cykl konferencji skierowany jest do: 

 nauczycieli wszystkich szczebli edukacji, 

 terapeutów, pedagogów, psychologów, 

 pracowników placówek oświatowo-wychowawczych, 

 studentów kierunków pedagogicznych, psychologicznych, związanych z terapią i 

wspieraniem rozwoju dziecka. 

 

Na pierwszą z cyklu konferencję pt. „Mały krok – wielka zmiana w praktyce edukacyjnej:  

rozwijanie uczniowskich kompetencji metodami pracy kreatywnej” zapraszamy 12 marca 

2016r. 
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PROGRAM KONFERENCJI 

12 marca 2016r. 

08.30-09.00 Rejestracja uczestników  

09.00-09.05 Otwarcie konferencji, powitanie 

 

dr Dariusz Grzybek 

Rektor Wyższej Szkoły 

Uni-Terra w Poznaniu 

dr Klaudia Mikołajczyk-

Bronka 

Dziekan Wyższej Szkoły 

Uni-Terra w Poznaniu 

09.05-10.30 Biologia i kultura mózgu dr hab. Renata 

Michalak 

Uniwersytet im. A. 

Mickiewicza w 

Poznaniu 

10:30-11:00 Przerwa kawowa 

11.00-14.15 Warsztat – do wyboru 

dr Anna Basińska dr Marta Marchow dr Katarzyna Forecka-
Waśko 

 Mówienie dla uczenia 
się - klasowe dyskusje 
metodą Questioning 
the Author (QtA) 

Ćwiczenia teatralno – 
dramowe w pracy 
grupy: kreatywność – 
zaufanie - współpraca 

Muzyka elementarna w 
edukacji dziecka 

14.15-14.45 Przerwa obiadowa 

14.15-17:30 Warsztat – do wyboru 

dr Anna Basińska dr Marta Marchow dr Katarzyna Forecka 
Waśko  

 Mówienie dla uczenia 
się - klasowe dyskusje 
metodą Questioning 
the Author (QtA) 

Ćwiczenia teatralno – 
dramowe w pracy 
grupy: kreatywność – 
zaufanie - współpraca 

Muzyka elementarna w 
edukacji dziecka 

17:30 Zakończenie konferencji dr Klaudia Mikołajczyk-

Bronka 
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PRELEGENCI 
dr hab. Renta 
Michalak  

Pedagog, adiunkt na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Główne 
obszary zainteresowań badawczych: dydaktyka konstruktywistyczna, strategie 
kształcenia aktywizującego, kompetencje poznawcze uczniów, edukacja elementarna. . 
Autorka monografii „Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej” oraz „Dziecko 
u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne”, a także wielu 
innych publikacji naukowych dotyczących strategii kształcenia dzieci, istoty edukacji 
zintegrowanej, kompetencji nauczycieli, edukacji przyrodoznawczej i ekologicznej. 
Autorka licznych grantów ministerialnych i kuratoryjnych podnoszących kwalifikacje 
zawodowe nauczycieli. Członek Rady Naukowej Kolorowego Uniwersytetu. 

dr Anna 
Basińska 

Nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Po ukończeniu 
studiów doktoranckich, w październiku 2010 roku rozpoczęła pracę na Wydziale 
Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od września 
2013 roku  pracownik Wydziału Anglistyki UAM. Ekspert w zakresie metody 
modelowania dialogów w klasie Questioning the Author oraz kierownik procesu 
dydaktycznego w projekcie „Tablit – innowacyjny program wychowania 
przedszkolnego”. Zainteresowania dydaktyczne i naukowe koncentrują się wokół 
następującej tematyki: procesy komunikacji w klasie, edukacja przyrodnicza w 
wychowaniu przedszkolnym i nauczaniu początkowym, aktywizujące strategie 
kształcenia w edukacji elementarnej (metoda projektów i Storyline), aktywność 
poznawcza dziecka, współpraca rodziny i szkoły w procesie edukacji dziecka, co-
teaching. 

dr Marta 
Marchow  

Psycholog edukacji, nauczyciel akademicki, pedagog WS Uni - Terra. Uczestniczka 
szkoleń z zakresu dramy w edukacji, prowadząca takie warsztaty. Interesuje się 
kreatywnymi formami uczenia, problematyką wspierania rozwoju, myśleniem 
narracyjnym. Sama zaangażowana w działalność teatrów alternatywnych, autorka 
tekstów literackich. Uważa, że kreatywność jest formą podmiotowego działania, które 
warto upowszechniać w każdym wieku, również jako element procesów uczenia się. 

Dr Katarzyna 
Forecka-
Waśko  

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu 
(Wydział Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, 
specjalność: rytmika). Ukończyła studia doktoranckie w Zakładzie Edukacji Artystycznej 
na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu 
wczesnoszkolnej metodyki wychowania muzycznego, muzykoterapii oraz terapii 
tańcem. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obszaru metodyki 
nauczania rytmiki oraz muzyki, w oparciu o współczesne systemy wychowania 
muzycznego E. JaquesDalcroze'a oraz C. Orffa. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów, 
m.in.  Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie w Instytucie JaquesDalcroze'a. 
Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęcia 
rytmikoterapii dla seniorów. Jej aktywność artystyczna związana jest z choreografią 
muzyki, ruchem i tańcem. Jest zaangażowanym członkiem Zespołu Plastyki Ruchu 
działającym przy Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu. Założycielka i wieloletni 
wiceprezes poznańskiego oddziału stowarzyszenia „mali bracia Ubogich" zajmującego 
się niesieniem pomocy osobom starszym oraz ich społeczną aktywizacją. 
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Miejsce konferencji:  

Collegium Da Vinci,  ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, Poznań 

 

Opłata konferencyjna: 

Obejmuje: 

 udział w konferencji „Mały krok – wielka zmiana w praktyce edukacyjnej:  

rozwijanie uczniowskich kompetencji metodami pracy kreatywnej” w dniu 12 marca 

2016r. 

 zaświadczenie o udziale w konferencji, 

 materiały konferencyjne, 

 bufet kawowy oraz obiad. 

 

Wynosi odpowiednio: 

 
Termin zgłoszenia i wpłaty 

 
Opłata 

Opłata przewidziana dla 
studentów Wyższej Szkoły 
Uni-Terra oraz słuchaczy 
studiów podyplomowych 

ODN Uni-Terra w Poznaniu 

 
do 26  lutego 2016r 

 

 
150zł 

 

 
110zł 

 
od 27 lutego 2016r. 

 

 
180zł 

 
150zł 

 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat upływa 10 marca 2016r. 

Numer konta do dokonywania wpłat:  

Bank Millenium: 54 1160 2202 0000 0002 2044 9598 

z dopiskiem: „Mały krok wielka zmiana w praktyce edukacyjnej: rozwijanie uczniowskich 

kompetencji metodami pracy kreatywnej”/ imię, nazwisko uczestnika 
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Zapisy: 

W celu zgłoszenia udziału w konferencji należy wypełnić załączoną kartę zgłoszenia 

wraz z załączonym potwierdzeniem dokonania przelewu wysłać ją adres:  

konferencja@wsuniterra.pl 

 

Uwaga:  

Uczestnicy dokonują wyboru dwóch dowolnych warsztatów. Wybrane warsztaty prosimy 

wpisać w odpowiednim miejscu w karcie zgłoszenia.  


