Ogólnopolska konferencja naukowa

"W poszukiwaniu sposobów
efektywnego uczenia się"
24 listopada Gdańsk

Program konferencji
•

8.00 - 8.30

Rejestracja uczestników

•

8.30 - 9.00

Ceremonia otwarcia

•

9.00 - 10.00

Gamifikacja w edukacji, czyli jak sprawić, aby uczeń siadał do nauki tak
chętnie, jak do grania w gry, dr hab. Joanna Mytnik, dr Wojciech Glac

•

10.00 - 10.10

pytania do prelegenta

•

10.10 - 11.10

W poszukiwaniu alternatywy dla metod pamięciowych,
dr Marzena Żylińska

•

11.10 - 11.20

pytania do prelegentów

•

11.20 - 12.00

Interaktywna przerwa kawowa połączona z panelem edukacyjnym (w holu)
W panelu:
* Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i analizy tekstu
literackiego oraz zwiększanie kompetencji językowych starszego ucznia
z dysleksją. OLPINADA i inne metody pracy. Anna Adryjanek (OLPI
Gdańsk)
* Czytanie ze zrozumieniem - diagnoza i terapia pedagogiczna,
doc.PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph.D.;
PhDr. Klára Špačková Ph.D.
(Uniwersytet im. Karola w Pradze, Republika Czeska)
* Wieloaspektowa ocena zaburzeń grafomotoryki jako podstawa
programowania efektywnej terapii, dr hab. Aneta Domagała,
prof. UMCS, dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS.
* Przebieg czynności grafomotorycznych u dzieci 6- i 7-letnich,
dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS,
dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS.

•

12.00 - 12.30

Przezwyciężanie wyuczonej bezradności jako warunek skuteczności terapii
pedagogicznej, prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz

•

12.30 - 13.00

Nowe formy pracy z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się
i ich skuteczność - edukacja włączająca w Republice Czeskiej,
doc.PhDr. PaedDr. Anna Kucharska, Ph.D.; Mgr.Jana Mrázková
(Uniwersytet im.Karola w Pradze, Republika Czeska)

•

13.10 - 13.55

Uczymy myślenia, refleksji, fantazjowania, czyli rzecz o pytaniach
zadawanych dzieciom i przez dzieci, Renata Wolińska

•

13.55 - 14.00

pytania do prelegenta

•

14.00 - 14.45

Stymulowanie funkcji poznawczych jako kompetencji bazowych w procesie
uczenia się, dr Elżbieta Szala, Beata Wacławowicz

•

14.45 - 14.55

pytania do prelegentek

•

14.55 - 15.30

przerwa kawowa

•

15.30 - 16.15

Od autodiagnozy do metamorfozy - portrety szkół odmienionych,
dr Teresa Wejner - Jaworska

•

16.15 - 16.25

pytania do prelegenta

•

16.25 - 17.25

Dysleksja i Champion L.I.R.M Terapia: wzorce naprzemiennej aktywacji
mające na celu poprawę umiejętności czytania, dr. Eleonora Palmieri
(Włochy)

•

17.25 - 17.35

pytania do prelegenta

•

17.35

oficjalne zamknięcie konferencji.

