
II Ogólnopolska Konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki” Poznań, 15-16 marca 2018 r. 

Wpisany przez Agencja Pracy Twórczej

Pragniemy zaprosić Państwa na 2. już konferencję dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i
przedszkolnej „Wzmacniacz Nauczanki”. Korzystając z ubiegłorocznych doświadczeń
podpartych wieloletnią współpracą ze środowiskiem edukacyjnym proponujemy Państwu
bogaty, rozwijający program, podnoszący standardy nauczania w placówkach oświatowych. 
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 bazując na wartościowych lekturach i metodzie czytania
wrażeniowego, 
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 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.

  

Program konferencji to dwa dni pełne kreatywnych wykładów, pokazów, spotkań autorskich
oraz aktywnych warsztatów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia.

  

15 marca 2018 r. (czwartek)

  

I Jak skutecznie komunikować się z rodzicami, czyli nie taki wilk straszny
Dowiedz się jak sprytnie i skutecznie zbudować klasowy zespół wsparcia, dzięki któremu
wykorzystasz naturalny potencjał rodzicielski i zrealizujesz odważne pomysły.
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II UCZYĆ HISTORII I GEOGRAFII POPRZEZ OPOWIEŚCI UKRYTE W KSIĄŻKACH?
Spotkaj prawdziwych pasjonatów podróżowania, którzy niejedno widzieli i zarażą Twoich
uczniów miłością do małych i wielkich historii oraz odkrywania tajemnic świata.

  

III JAK ODCZAROWAĆ ORTOGRAFIĘ I PRACOWAĆ Z LEKTURAMI?
Ortografia śni się Twoim uczniom po nocach jako senny koszmar? Mamy na to sprawdzone
patenty, które oswoją zasady poprawnej pisowni wykorzystując do tego fascynujące szkolne
lektury.

  

IV JAK UCZYĆ PRZYRODY I ODKRYWAĆ TO, CO NIEZNANE?
Albo jak uczyć przyrody nie korzystając z podręcznika, tylko zatrudniając do tego… przyrodę!
Zdradzamy przepisy na fascynujące obserwacje, eksperymenty i doświadczenia.

  

V JAK UCZYNIĆ Z INTEGRACJI SENSORYCZNEJ SPRZYMIERZEŃCA NAUCZYCIELA?
Dowiedz się jak uczyć motoryki małej i dużej oraz wykorzystywać elementy tańca, ruchu,
plastyki w pracy z wymagającymi uczniami.

  

VI JAK SKONSTRUOWAĆ SKUTECZNĄ GRĘ TERENOWĄ DLA KLASY?
Wyjdźcie poza szkolne ławki i uczcie się kompetencji kluczowych w najlepszej formie – w
działaniu. UWAGA! Tylko u nas gra terenowa dla nauczanek z prawdziwego zdarzenia!

  

VII SPOSÓB NA PRZERWĘ
Muzyczne przerywniki, gry, zabawy i pląsy z całego świata, dzięki którym wyciszysz klasę lub
przeciwnie – dodasz energii do wspólnego działania.

  

Wieczorem: Wielka rozgrywka! Zapraszamy nauczani na prawdziwą grę miejską, podczas
której poznają poznańskie legendy, a gotowy scenariusz wykorzystają w swojej klasie.

  

16 marca 2018 r. (piątek)
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Konferencji towarzyszą praktyczne warsztaty (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich
warsztatach)

  

KOLOROWA MATEMATYKA
Poznajcie całkiem nowe pomoce dydaktyczne, które wykonacie z tego, co macie pod ręką.
Zaczarujcie Waszych uczniów matematyką poprzez gry i zabawy.

  

PODRÓŻ DO ŚWIATA BATII STRAUSS
Nauczcie się jak zanurzyć się z dziećmi w świecie dźwięków i rytmów i jak sprawić, żeby każde
dziecko mogło stać się małym muzykiem i… melomanem.

  

JAK WYKORZYSTAĆ PLASTYKĘ I MUZYKĘ DO INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
Złap sprytne sposoby jak pomagać dzieciom w poznawaniu świata i nauce, rozwoju motoryki
małej i dużej poprzez pobudzanie wszystkich zmysłów.

  

JAK UCZYĆ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO?
Dowiedz się jak podczas lekcji wychowania fizycznego, w ruchu i zabawie „przemycać” treści z
innych przedmiotów. I to bez żadnego skomplikowanego sprzętu.

  

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie
www.wzmacniacznauczanki.pl
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