RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
dla doradców zawodowych, nauczycieli, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli pt.:

„Wsparcie rozwoju zainteresowań, zdolności i talentów uczniów”
Termin: 14.12.2018
Miejsce: Warszawa

Godzina
8.00 – 9.30
9.30
9.30 – 10.00
10.00 – 10.45
10.45 – 11.30
11.30 – 12.15

Temat

Osoba prowadząca

Rejestracja, serwis kawowy
Powitanie uczestników

Dyrektor ORE

Zintegrowana Strategia Umiejętności – IBE

Przedstawiciel IBE

Nie stać nas na marnowanie talentów!
Wspieranie uczniów zdolnych – wspólna sprawa
Zmiana procesu etykietowania dziecka – w stronę
poszukiwania zasobów
Rodzina w procesie wspierania zainteresowań
i zdolności ucznia

dr Tomasz Knopik
dr Tomasz Bajkowski
dr Sylwia
Gwiazdowska-Stańczak

12.15 – 12.30

Przerwa

12.30 – 13.00

Niepełnosprawność a zdolności

Monika Zakrzewska

13.00 – 13:30

Z perspektywy praktyka – Projekt TRAMPOLINA

Adam Gołębiak

13.30 – 14:00

Metodyka pracy z uczniem zdolnym

Monika Rokicka

14.00 – 14.15

„Tworzenie programów nauczania oraz
scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład
zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających
proces kształcenia ogólnego w zakresie
kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych
do poruszania się na rynku pracy” – projekt ORE

Anna Aleksandra
Wesołowska, ORE

14.15 – 14.30

Podsumowanie konferencji

Dyrektor ORE

14.30 – 15.15

Obiad

Tomasz Knopik – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, adiunkt w Katedrze Psychologii
Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, autor licznych publikacji z zakresu
psychopedagogiki zdolności i kreatywności. Od kilku lat realizuje autorski program nauczania
mądrościowego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wierny pasjonat każdego
przejawu twórczości dziecka.
Tomasz Bajkowski – doktor nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, adiunkt w Zakładzie Diagnoz
Środowisk Wychowawczych w Katedrze Edukacji Międzykulturowej na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jego zainteresowania naukowe skupione są wokół
psychopedagogicznej diagnozy różnych środowisk wychowawczych, systemowej diagnozy i terapii
rodziny, procesów kształtowania się tożsamości młodzieży, kulturowych i społecznych aspektów
kategorii kobiecości i męskości, komunikacji międzykulturowej oraz procesów
psychoterapeutycznych. Jest autorem ponad 50 publikacji naukowych.
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak – doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologii, pracownik
naukowo dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Wykładowca,
psycholog transportu i górnictwa, szkoleniowiec. Autorka publikacji „ Rodzina uczniów zdolnych” oraz
współautorka publikacji „Rodzina jako środowisko wsparcia ucznia zdolnego”.
Monika Zakrzewska – Wiceprezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego, koordynator
projektu Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
oraz doradca zawodowy planowania kariery osób z niepełnosprawnościami.
Adam Gołębiak – orionista, psycholog, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
w Warszawie, współtwórca i propagator Idei Oriońskiego Projektu Resocjalizacyjnego TRAMPOLINA,
autor monografii „Odzyskani”.
Monika Rokicka – pedagog, instruktor i reżyser teatralny z wieloletnim doświadczeniem. Jest
absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium
Teatru Dzieci i Młodzieży na PWST we Wrocławiu. Jest opiekunem artystycznym Grupy Teatralnej
Assunta oraz Teatru Ani Pół. Ponadto prowadzi warsztaty teatralne, literackie oraz treningi
kreatywności dla młodzieży i dorosłych. Interesuje się edukacją twórczą i nowatorskimi metodami
pedagogicznymi.

