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Czujemy się wyróżnieni i zaszczyceni zaproszeniem do udziału w konferencji organizowanej
przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, na temat: ?Poznaję,
rozumiem i akceptuję siebie i innych? - Rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku
przedszkolnym .

Nasza publikacja ?Tuż pod moim nosem? będzie prezentowana jako narzędzie
wykorzystywane w programach wychowawczych przedszkola.

Cieszymy się bardzo!

Poniżej przedstawiamy pełny program konferencji.

Konferencja
?Poznaję, rozumiem i akceptuję siebie i innych?
Rozwijanie wrażliwości społecznej dzieci w wieku przedszkolnym

Miejsce konferencji:
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Świętojerska 9, 00-424 Warszawa

Cele Konferencji:
  
    -  Zainspirowanie nauczycieli i dyrektorów przedszkoli do działań związanych z
propagowaniem postaw tolerancji i akceptacji.
    -  Upowszechnienie materiałów metodycznych służących do budowania programu
wychowawczego dla dzieci w wieku przedszkolnym.

PROGRAM:

12.30-13.00
rejestracja uczestników

SESJA OTWARCIA - 13.00-13.30
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Oficjalne otwarcie Konferencji
  
    -  Prezentacja celów Konferencji ? dr Beata Rola, konsultant ds. kształcenia specjalnego i
integracyjnego
    -  Wystąpienie Rebeki Elliott, autorki publikacji ?Tak jest i już?
    -  Wystąpienie przedstawiciela Fundacji ?AKogo?

SESJA I - 13.30-14.30

Integracja jako proces zmian w obszarze postaw, wiedzy i umiejętności
  
    -  Integracja ? proces wymagający rozwagi ? Prof. G. Szumski, Zakład Pedagogiki
Niepełnosprawnych Intelektualnie - APS
    -  Różnorodność grupy warunkiem zmian w myśleniu i działaniu - Prof. M. Karwowski,
Zakład Psychologii Kreatywności ? APS

14.30-15.00
przerwa kawowa

SESJA II - 15.00-16.30

Praktyczne rozwiązania
  
    -  Kreatywność i wrażliwość międzykulturowa u dzieci w wieku przedszkolnym - D.
Dziedziewicz
    -  Rozwój kompetencji społecznych w grupie przedszkolnej - J. Smogorzewska
    -  Wykorzystanie publikacji ?Tuż pod moim nosem? w programie wychowawczym
przedszkola - K. Łukasiewicz - Prezes Fundacji Oswoić Los i R. Wieliczko (autor bajek
psychoedukacyjnych)
    -  Prezentacja pakietu scenariuszy zajęć ?Poznaję i akceptuję siebie i innych? - dr B. Rola,
B. Dubińska, dr R. Piotrowicz

16.30 PODSUMOWANIE, zamknięcie konferencji - dr Beata Rola.

Trzymajcie kciuki! 

Redakcja  
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