Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

28.04.2019 godz. 11.30-13.00 ul. Mazowieckiego 7a ,sala A 4
Prowadzący : dr Agnieszka Sadowska
Temat: O wychowaniu, czyli jak nie być toksycznym rodzicem

12.05.2019 godz. 10.00-11.30 ul. Traugutta 61a, sala C 1
Prowadzący: mgr Katarzyna Jaworska
Temat: Tutoring - czyli o procesie wspomagania budowy samoświadomości młodego
człowieka

15.06.2019 godz. 11.30-13.00 ul. Mazowieckiego 7a ,sala A 3
Prowadzący: dr Lidia Pawelec
Temat: Szczęśliwe dzieciństwo – dobrym startem w dorosłość

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Zapraszamy!
Szczegółowych informacji udzielają:
dr Agnieszka Sadowska
e-mail: asadowska@wsh.pl
mgr Estera Witkowska
e-mail: ewitkowska@wsh.pl

Sylwetki prowadzących warsztaty w ramach
Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych
Agnieszka Sadowska - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister
pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki; Manager Innowacji
i Transferu Wiedzy, Manager Promocji Nauki oraz Manager Zdrowia Publicznego w zakresie
Zarządzania i Ekonomiki w Ochronie Zdrowia. Autorka
publikacji naukowych o
funkcjonowaniu rodzinnych placówek opiekuńczych w warunkach transformacji polskiego
systemu opieki nad osieroconym dzieckiem; aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
oraz społecznej i edukacyjnej idei wolontariatu. Wieloletni opiekun naukowy Studenckiej
Organizacji ,,Wolontariat’’ działającej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.
Wykładowca na Wydziale Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

Katarzyna Joanna Jaworska – magister, Kierownik Rejonowego Ośrodka Szkolenia
Zawodowego Młodzieży Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Warszawie. Zaangażowana
w działania pomocowe na rzecz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży ze
środowisk niewydolnych wychowawczo.

Lidia Pawelec - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki; adiunkt w Zakładzie
Dydaktyki i Edukacji Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej
zainteresowania naukowe i zawodowe to: historia wychowania i myśli pedagogicznej,
pedagogika i jej podstawowe. Autorka między innymi takich książek jak: Edukacja
regionalna w przedszkolu i klasach młodszych szkoły podstawowej (Kielce 2006), Szkolnictwo
podstawowe w województwie tarnobrzeskim w latach 1975 – 1998 (Kielce 2008), Kształcenie
nauczycieli w regionie świętokrzyskim (1866- 2000) (Katowice 2012), Розвиток творчих
здібностей майбутніх учителів у навчальних закладах Польщі (1900-1939 рр.)
Монографія. – (Тернопіль: Лілея 2012), redaktor: Dziecko w przestrzeni współczesnego
świata, problemy i niepokoje pedagoga (Kielce 2012), Współczesna edukacja i wychowanie –
wybrane kwestie i problemy (Kielce 2013), Edukacja i wychowanie- wyzwania
współczesności t.1, t.2 (Kielce 2013), współredaktor Oblicza wychowania(Kielce 2011).
Autorka około 200 rozdziałów w monografiach i czasopismach pedagogicznych krajowych i
zagranicznych.

