PROGRAM XVI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI
FREINETOWSKIEJ

TEMAT:

Do życia przygotowuje się przez życie. Wykorzystanie
technik C.Freineta w rozwijaniu kompetencji kluczowych

Uczestnicy: nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych,wychowawcy placówek
opiekuńczo-wychowawczych, trenerzy, instruktorzy zajęć pozalekcyjnych i
pozaszkolnych, którzy są zainteresowani pedagogiką C.Freineta
CEL: pełniejsze spojrzenie i zrozumienie istoty zmian w zakresie celów i zadań
wynikających z nowej wersji kompetencji kluczowych , wskazanie zasad pedagogii
Celestyna Freineta oraz zastosowań jego technik skutecznych w rozwijaniu
kompetencji kluczowych
Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C.FreinetaKatowicka Grupa Regionalna

RODN”WOM” w Katowicach
Data i miejsce konferencji : 20-22 września 2019 r Katowice
20.09.2019 (piątek ) RODN”WOM” Dzień z wykładami
godz.14.00 – 15.00 – rejestracja uczestników
15.00 – 15.15 – uroczyste otwarcie konferencji
występ dziecięcego zespołu regionalnego
15.15 – 16.15 - prof. Katarzyna Krasoń Uniwersytet Śląski
„Świadomość i ekspresja kulturalna”
16.15 - 16.40 przerwa kawowa
16.40- 17.40 - dr. Jerzy Parusel „Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
poza salą szkolną (przedszkolną)”
17.40 - 18.00 – Renata Stanek-Kozłowska RODN”WOM”
„Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej-nowe
akcenty”
18.00- 18.20 - Kazimiera Piwko PSAPCF Katowice
„Na co warto zwrócić uwagę w realizacji kompetencji
kluczowych w przedszkolu”
18.20– Komunikaty
18.25 - Przejazd do hotelu
19.30 - Wieczór Przyjaźni po śląsku (Hotel „Skaut” Chorzów)

21.09.2019 (sobota) Szkoła Podstawowa nr 33 im. St. Ligonia Katowice
Dzień z warsztatami
Witosa 23
7.30 - 8.30 - śniadanie
8.30 –9.00 - przejazd do Szkoły Podst. Nr 33
9.00 –9.15 – powitanie uczestników
9.15 –10.30 – I tura warsztatów
10.30-10.50 – przerwa kawowa
10.50-11.50 - II tura warsztatów
12.00-13.00 – III tura warsztatów
13.00-13.30 – Podsumowanie warsztatów - wywiad zbiorowy
Uwaga: uczestnicy będą mogli uczestniczyć w 3 warsztatach (do wyboru) zgodnie
z wcześniejszymi deklaracjami i harmonogramem.
Warsztaty poprowadzą animatorzy PSAPCF Grupy Katowickiej :
# Beata Staniczek i Dorota Wróbel - „Miasteczkowo”- rozwijanie kompetencji
przedszkolaka w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności w oparciu o
koncepcję C.Freineta
# Grażyna Dąbrowska, Beata Jurczyk -Rozwijanie kompetencji społecznoprzyrodniczych i geograficznych w oparciu o życie rówieśników z innych krajów
# Małgorzata Wilk , Beata Łapkin – Muzykowanie z przyrodą- spektakl za jeden liść
(rozbudzanie świadomości i ekspresji kulturalnej )
# Dorota Kozioł - Żurawska - „Klub Małego Włóczykija” kształcenie kompetencji
matematyczno-przyrodniczych
# Kazimiera Piwko - „Zdobywamy sprawność menadżera , czyli od pomysłu na
produkt do jego dystrybucji”
# Aleksandra Piela - KAMO – Klasowa Akademia Młodego Obywatela sposobem na
przygotowanie do życia w społeczności
oraz animatorzy Grupy Warszawskiej :
# Renata Stawczyk-Mizińska ,Anna Korzeniewska ,Grażyna Ziółek„Matematyczne
przygody w terenie”
Warsztaty będą trwały
od 45 – 60 min i obejmowały problemy dotyczące kształtowania zachowań
obywatelskich , rozwijania umiejętności menadżerskich ,muzykowania z przyrodą ,
rozbudzaniu świadomości i ekspresji kulturalnej,organizacji zajęć poza salą
przedszkolną ( klasą szkolną). Animatorzy organizując zajęcia uwzględnią założenia
pedagogiki C.Freineta i najważniejsze jej techniki.

13.30– 14.20 – obiad
14.30- 15.00 – przejazd do Muzeum Śląskiego
15.00- 18.00 – zwiedzanie Muzeum
19.00 – kolacja
20.00 – Walne Zebranie Stowarzyszenia, podsumowanie
3- letniej
kadencji wybór ,nowego KZK. Spacer po Wojewódzkim Parku Kultury i
Wypoczynku
22 września 2019 r niedziela Hotel Skaut w Chorzowie , Al. Harcerska 3
Dzień podsumowania
7.30 - 8.30 – śniadanie
8.309.00 -Pedagogika C.Freineta w zajęciach poza szkołą, przedszkolem – śląskie

doświadczenia-gadająca ściana „I co Wy na to?
9.00 –
10.00 – dr Marek Kaczmarzyk Uniwersytet Śląski
„Neurodydaktyka
a rozwijanie kompetencji kluczowych”
10.00 – 10.30 – przerwa kawowa
10.30
– 11.00 – Głos ma KZK- kierunki działań na najbliższe 3 lata
11.00-12.00 - zakończenie konferencji , rozdanie świadectw, przekazanie
symbolu konferencji następnej grupie organizującej XVII Konferencję
Freinetowską

