KOMUNIKAT
II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”
Poznań, 15-16 marca 2018 r.
Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z
naszych wieloletnich doświadczeń w pracy z nauczycielami oraz tych
pochodzących z zeszłorocznego spotkania pragniemy zaproponować Państwu
bogaty, rozwijający program. Chcemy pokazać możliwości jakie dają aktywne
formy nauczania, opierające się na pedagogice przygody. Pragniemy
pokazać nauczycielom, że proces dydaktyczny nie musi odbywać się
w szkolnej ławce – najbardziej naturalne formy bazują na doświadczeniu,
przeżywaniu, dociekaniu, eksperymentowaniu. Aby dobrze wykorzystać
możliwości jakie daje nam naturalny rozwój dziecka należy jednak dowiedzieć
się jak konstruować zajęcia, aby zabawa stała się efektywną nauką.
Podczas konferencji dowiedzą się Państwo:











jak skutecznie uczyć matematyki, wykorzystując własne, bezkosztowe pomoce
dydaktyczne,
jak oswajać dzieci z ortografią,
jak kreatywnie prowadzić edukację geograficzną i konstruować proste gry
terenowe dla klasy,
jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych, wykorzystując metodę
eksperymentu,
jak sprawić, aby nauka muzyki nie ograniczała się do poznawania piosenek –
metoda Batii Strauss,
jak uatrakcyjnić poznawanie lektur poprzez metodę czytania wrażeniowego,
jak prowadzić lekcje wychowania fizycznego w klasach 0-III, ucząc innych
kompetencji kluczowych,
jak komunikować się z rodzicami i budować klasowy zespół wsparcia,
jak radzić sobie z zaburzeniami integracji sensorycznej i dzieci,
jak odkryć w sobie pokłady kreatywności i stać się twórczym nauczycielem.

W programie konferencji:
I Budujemy klasowy zespół wsparcia, czyli skuteczna komunikacja z
rodzicami.
II Opowieści o wielkich! Gotowe scenariusze pracy z lekturami – spotkanie z
Łukaszem Wierzbickim.
III Lekcja edukacji przyrodniczej, geograficznej, historycznej w terenie, czyli
nauka poprzez działanie i granie.
IV Tajemniczy świat lektur szkolnych, czyli czytanie wrażeniowe w praktyce.
V Zaburzenia edukacji sensorycznej, czyli jak skutecznie radzić sobie z
wyzwaniami dydaktycznymi.
Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze
udział we wszystkich warsztatach)

1. Wszyscy chcą grać – warsztaty w formie gry terenowej: praktyczne
sposoby na skonstruowanie prostych i skutecznych gier terenowych, podczas
których w działaniu poznacie nowe zagadnienia i sprawdzicie zdobytą dotąd
wiedzę.
2. Wysportowane dzieciaki – przepis na lekcje wychowania fizycznego w
klasach I-III i zerówce połączonej ze zdobywaniem innych kompetencji
kluczowych. Ogromna dawka zabaw ruchowych, gier podwórkowych i innych
aktywnych działań, które z łatwością zaadaptujecie Państwo w swojej klasie.
3. Kolorowa matematyka – zajęcia oparte na własnoręcznie wykonanych
pomocach dydaktycznych, wykorzystujących przedmioty codziennego użytku.
Wiele kreatywnych pomysłów, które ułatwią uczniom naukę liczenia, tabliczki
mnożenia, geometrii i rozwiązywania zadań z treścią.
4. Oswajamy ortografię – pokazujemy, jak sprawić, żeby nauka ortografii
stała się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl
Organizator konferencji: Agencja Pracy Twórczej.

