
 
          

 
KONFERENCJA OŚWIATOWA 

Nauczanie kreatywne. Podsumowanie realizacji projektu 
„Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie” 

9-10 grudnia 2017, Lwów 
 

 

   
Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. 

za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja  
 
 

Miejsce konferencji  :  Hotel Ramada ul. Gródecka 300, Lwów 
 

9 grudnia 2017 (sobota) 

8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji i rozdanie materiałów 
konferencyjnych 

10.00-10.30 Powitanie uczestników  

10.30-10.50 Prezentacja efektów realizacji projektu „Biało-czerwone ABC” w 
roku 2017 – zespół Fundacji Wolność i Demokracja 

10.50-11.10 „O potrzebie nauczania komunikacyjnego – nowy poradnik 
metodyczny dla nauczania języka polskiego jako obcego” – dr 
Jerzy Kowalewski 

11.10-11.25 „Jakość nauczania w szkolnictwie” – Andrzej Pery 

11.25-11.45 O Olimpiadzie Historii Polski na Ukrainie – Robert Czyżewski 

11.45-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-12.45 „Polscy poeci na Kresach” –prof. Beaty Obsulewicz-Niewińska  

12.45-13.30  Lekcja pokazowa podręcznika „Raz, dwa, trzy…” – zespół 
redakcyjny podręcznika 

13.30-14.30 Obiad 

14.30-16.00  Trzy panele: 
1) Warsztaty (I grupa): Przekaz międzypokoleniowy i jego 
mechanizmy. Na przykładzie zeszytu „Babciu! Dziadku! Proszę, 
opowiedz mi” jego autorki zapoznają uczestników warsztatów z 
metodami, które stosują podczas pracy nad publikacjami – 
Barbara Caillot Dubus i Aleksandra Karkowska 
 
2) Warsztaty (II grupa): Tekst literacki jako źródło doświadczeń 
językowych dzieci. Nauka czytania z zastosowaniem metody 
dynamicznych obrazów – Małgorzata Małyska 
 
3) Warsztaty z zakresu rozwoju kluczowych kompetencji uczniów 
– Andrzej Pery 

16.00-16.15 Przerwa kawowa 

16.15-17.45 Trzy panele: 
1) Warsztaty (II grupa): Przekaz międzypokoleniowy i jego 
mechanizmy. Na przykładzie zeszytu „Babciu! Dziadku! Proszę, 
opowiedz mi” jego autorki zapoznają uczestników warsztatów z 
metodami, które stosują podczas pracy nad publikacjami – 
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Barbara Caillot Dubus i Aleksandra Karkowska 
 
2) Warsztaty (I grupa): Tekst literacki jako źródło doświadczeń 
językowych dzieci. Nauka czytania z zastosowaniem metody 
dynamicznych obrazów – Małgorzata Małyska 
 
3) Warsztaty dla prezesów, dyrektorów szkół: Szkoła współpracy 
– Andrzej Pery, Zofia Domaradzka-Grochowalska 

18.00-19.00  Kolacja 

19.00-20.00   Wspólne kolędowanie 

10 grudnia 2017 (niedziela) 

8.00-9.00  Śniadanie 

9.00-10.30 Dwa panele: 
Warsztaty dla nauczycieli (I grupa): Tekst literacki jako źródło 
doświadczeń językowych dzieci. Nauka czytania z 
zastosowaniem metody dynamicznych obrazów – Małgorzata 
Małyska 
 
Warsztaty dla nauczycieli (II grupa): Twórcze notowanie, czyli 
mapy myśli – prof. B. Obsulewicz-Niewińska  
 

10.30-10.45  Przerwa kawowa 

10.45-12.15 Dwa panele 
Warsztaty dla nauczycieli (II grupa): Tekst literacki jako źródło 
doświadczeń językowych dzieci. Nauka czytania z 
zastosowaniem metody dynamicznych obrazów – Małgorzata 
Małyska 
 
Warsztaty dla nauczycieli (I grupa): Twórcze notowanie, czyli 
mapy myśli – prof. B. Obsulewicz-Niewińska  
 

12.15-12.45 Podsumowanie konferencji 

12.45-13.00 Sprawy organizacyjne 

13.00-14.00 Obiad w hotelu 

14.00-15.00 Wyjazd uczestników 
 


