Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2 w Krakowie

ZAPRASZA
na
XX Forum
Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
„Razem nie znaczy tak samo”.
27 listopada 2021 r. (sobota)
godz. 9.00
Konferencja będzie realizowana zdalnie, link do spotkania
uczestnicy otrzymają na podane w zgłoszeniu adresy maila.
Poniżej program forum.

Program Forum
8.30 – 9.00

Rejestracja uczestników

Otwarcie XX Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – Elwira
Zadęcka -dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Krakowie;
Urszula Grygier koordynator procesowego wspomagania szkół i przedszkoli
w Poradni PP nr 2;dr Beata Jancarz-Łanczkowska UP w Krakowie.
"Psychologiczne aspekty projektowania dydaktycznego w edukacji”–
9.30 - 10.15 dr Krzysztof T. Piotrowski, psycholog, pracownik Studium Pedagogicznego
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Muzycznej w Krakowie.
„Jak zastosować projektowanie uniwersalne w edukacji
przyrodniczej?”-Ewa Domagała - Zyśk prof. KUL – kierownik Katedry
10.15 – 11.00 Pedagogiki Specjalnej KUL. Prowadzi badania w zakresie specjalnych potrzeb
edukacyjnych dzieci i młodzieży, edukacji włączającej i projektowania
uniwersalnego oraz surdoglottodydaktyki.
„Uczeń z doświadczeniem migracji w klasie - praca dydaktycznowychowawcza”- Małgorzata Zasuńska psycholożka i anglistka. Obecnie
11.00 – 11.45 pracuje w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń; jest członkiem Zespołu ds. nauczania dzieci cudzoziemskich.

9.00 – 9.30

11.45 – 12.15

Przerwa na kawę / herbatę
„eduScrum – edukacja szyta na miarę kompetencji przyszłości” – Marta
Orbitowska – certyfikowana trenerka eduScrum, Scrum Master;
12.15 – 13.00 Paulina Orbitowska-Fernandez certyfikowana trenerka NVC
( Porozumienie bez Przemocy) ,nauczycielką akademicką, nauczycielką
języka angielskiego i hiszpańskiego, certyfikowana trenerka eduScrum.
"Angażowanie i motywowanie uczniów - metoda odkrywania przez
dociekanie”- dr Dagmara Sokołowska - adiunkt na Wydziale Fizyki,
13.00 – 13.45 Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje
się badaniami dotyczącymi dydaktyki fizyki i nauk przyrodniczych.
„Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE z wykorzystaniem narzędzi TIK”
– Krzysztof Ciurej, nauczyciel biologii, trener prowadzący liczne szkolenia,
13.45 – 14.30
współpracujący z ORE.

14.30 – 14.50

Podsumowanie i zakończenie forum

Udział w Forum jest bezpłatny- finansowany ze środków Wydziału Edukacji. Uczestnicy
otrzymują zaświadczenia po zakończeniu Forum.
Małgorzata Cyrson - wspomaganieppp2@gmail.com, tel. 12 415 69 68, 12 415 10 62.
Urszula Grygier – ulgry@interia.pl , tel. 608 284 527

