Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych

Nowy rok akademicki rozpoczęty a zatem czas na nasze warsztaty w ramach
Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych. Do udziału w
warsztatach zapraszamy: wychowawców, nauczycieli, rodziców, studentów pedagogiki i
psychologii oraz wszystkich zainteresowanych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje
wychowawcze, dotyczące różnych sposobów oddziaływania na dzieci, należą do nich:
umiejętności komunikacyjne, nawiązywanie kontaktów, rozwiązywanie problemów danego
wieku rozwojowego, umiejętności pracy w zespole i odkrywanie talentów u dzieci oraz
ukierunkowywanie działań nauczycieli i rodziców w rozwijaniu tych talentów.

Radomska Akademia Rozwiązywania Problemów Wychowawczych
2019/20 semestr zimowy

Data: 20 .10.2019 godz. 15.00-16.35, ul. T. Mazowieckiego 7a, Aula 1
Prowadzący: dr Ilona Kożuch
Temat: Zabawy integracyjne czyli jak stworzyć dobry klimat w grupie wychowawczej

Data: 30.11.2019 godz. 17.35-19.00 , ul. T. Mazowieckiego 7a, Aula 1
Prowadzący: dr Kamil Wilk
Temat: Orffowskie inspiracje w pracy wychowawczej z dzieckiem młodszym

Data: 08.12.2019, godz. 9.45-11.20 , ul. T. Mazowieckiego 7a, sala A2
Prowadzący: dr Katarzyna Prażmowska - Bartoszek
Temat: Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – nowe metody i
formy pracy

Data: 25.01.2020, godz. 15.00 – 16.35, ul. T. Mazowieckiego 7a, sala A2
Prowadzący: dr Andrzej Gołębiowski, prof. WSH
Temat: Meandry samorealizacji człowieka

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat. Zapraszamy!
Studenci uczestniczący w warsztatach mogą zaliczyć określoną liczbę godzin praktyk.
Szczegółowych informacji udziela:
Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Agnieszka Sadowska, prof. WSH
e-mail: asadowska@wsh.pl

Sylwetki prowadzących warsztaty w ramach
Radomskiej Akademii Rozwiązywania Problemów Wychowawczych
Ilona Kożuch - doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Nauczyciel
dyplomowany w zakresie pedagogiki przedszkolnej z 13 – letnim stażem pracy w placówce
publicznej. Jej zainteresowania naukowe jak i zawodowe koncentrują się wokół szeroko
rozumianej problematyki pedagogiki przedszkolnej oraz pedagogiki rodziny – jest autorką
publikacji i wystąpień naukowych z tego zakresu. Wieloletni koordynator udzielania
dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. Autorka projektów
edukacyjnych realizowanych wspólnie z dziećmi. Pasjonatka pracy z dziećmi, wspierająca
innych swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem
można wykorzystywać w codziennej pracy z dziećmi. Prywatnie: pasjonatka podróży –
zarówno tych bliższych jak i dalszych, dobrej książki oraz poznawania ludzi i kulinarnych
smaków.
Kamil Wilk – doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, pedagog muzyczny i
przedszkolny, animator kultury, autor publikacji naukowych i metodycznych w obszarze
dydaktyki muzycznej i pedeutologii, nauczyciel akademicki mocno osadzony w rodzimych
realiach edukacyjnych, od wielu lat prowadzi zajęcia umuzykalniająco-artystyczne dla dzieci
- ze szczególnym uwzględnieniem etapu przedszkolnego, choć nie jest mu obca praca z
młodzieżą (w tym z tzw. młodzieżą trudną) i z dorosłymi. Jeden z nielicznych mężczyzn w
wychowaniu przedszkolnym – wieloletni (dyplomowany) nauczyciel przedszkola w Tychach
oraz nauczyciel rytmiki i muzyki w szkole podstawowej.

Katarzyna Prażmowska – Bartoszek – doktor nauk humanistycznych w zakresie
językoznawstwa, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także
studiów
podyplomowych
z
historii,
wiedzy o
społeczeństwie,
logopedii,
oligofrenopedagogiki, tyflopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu.
Nauczyciel z powołania, łączący pasje polonistyczne z pedagogiką specjalną.

Andrzej Gołębiowski – profesor Wyższej Szkoły Handlowej, doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki - Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 2000 r.
Zainteresowania naukowe zorientowane na problematykę pedagogiczną i społecznopolityczną. Autor i realizator programów profilaktycznych w zakresie choroby alkoholowej i
narkomanii. Specjalista w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną. Redaktor
kilkunastu opracowań zbiorowych i autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Organizator
kilkunastu konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych. Poza obszarem badań
naukowych jego pasją życiową pozostaje turystyka górska. Dziekan Wydziału Nauk
Społecznych w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu.

