
Rozwijanie mądrości dziecka na różnych poziomach kształcenia   

  

Prowadząca: dr Elżbieta Płóciennik (Uniwersytet Łódzki) 

Opis:  

Podczas tego warsztatu ukazane zostaną przykłady zadań i środków dydaktycznych  

z zakresu edukacji dla mądrości, uwzględniające techniki aktywizujące myślenie twórcze  

i refleksyjne uczniów. Nauczyciel/wychowawca pozna różne sposoby organizacji warunków  

do samodzielnego rozwiązywania przez uczniów problemów szkolnych, dnia codziennego  

i w życiu, do rozwiązania których niezbędne są wszystkie trzy rodzaje inteligencji: analitycznej, 

twórczej i praktycznej. Uczestnik warsztatów pozna również techniki, dzięki którym uczeń będzie 

umiał refleksyjnie rozważyć podejmowane decyzje i dokonywane wybory, niezależnie od ich 

tematyki. Nauczyciel pozna również sposoby wprowadzania uczniów w wartości ogólnoludzkie  

i ukazywania im dróg budowania pozytywnych więzi międzyludzkich podczas działania 

indywidualnego i zespołowych projektów działania w środowisku. 

Uniwersalność tych technik i sytuacji edukacyjnych zapewnia możliwość i skuteczność ich 

wykorzystania na różnych etapach edukacyjnych oraz z uwzględnieniem stopniowania trudności. 

Dodatkowo celem autorki warsztatów jest ukazanie możliwości włączenia edukacji dla mądrości 

do codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej - bez konieczności realizowania 

dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Jednak propozycje z koncepcji rozwijania mądrości  

są również odpowiednie do wykorzystania ich podczas zajęć pozalekcyjnych: korekcyjno-

kompensacyjnych, twórczych, artystycznych, językowych, podczas spotkań w drużynach 

harcerskich i zuchowych oraz zajęć świetlicowych.  

                                

 

Cel warsztatów: Uczestnik 

• Poszerzy własną wiedzę z pedagogiki twórczości i zdolności. 

• Pozna zależności między różnymi rodzajami inteligencji i mądrością jednostki. 

• Udoskonali własne umiejętności wykorzystania w procesie edukacyjnym technik aktywizujących.  

• Praktycznie wykorzysta nabytą wiedzę do projektowania ćwiczeń rozwijających mądrość dziecka. 

• Rozwinie własne zdolności twórcze i warsztat metodyczny podczas projektowania zadań  

o charakterze otwartym. 

 

 

 



 

 

Od doświadczenia do rozumienia 

 

Prowadząca: Monika Szopińska  

(Kilimandżaro. Rozwój Osobisty i Psychoedukacja Kreatywna) 

Warsztat umiejętności terapeutycznych nauczyciela 

Opis: 

 Podczas tego warsztatu przeprowadzimy i omówimy: 

 różnorodne doświadczenia i eksperymenty do wykonania  

a później do przeprowadzenia w różnych grupach wiekowych i w różnych 

sytuacjach edukacyjnych: przedszkolnych i szkolnych, 

  prace w dużym formacie, które uczą współpracy, myślenia, decydowania, 

  zadania budujące dobrą atmosferę w grupie, rozwijające kompetencje 

komunikacyjne i emocjonalno – społeczne. 

Uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dynamiki procesu grupowego oraz zasadami 

pedagogiki twórczości z uwzględnieniem możliwości ich praktycznego zastosowania  

w pracy z grupą. 

Cele szkolenia: 

 doskonalenie umiejętności pracy z grupą: efektywnej kontroli i kierowania 

zespołem, 

 w ramach szkolenia uczestnicy warsztatowo przeanalizują stosowane przez siebie 

metody oraz nowe propozycje przedstawione podczas spotkania w oparciu  

o przykłady dobrych praktyk. 

 

Kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18: 

pkt 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

pkt 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  

 


