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Co robić, żeby
Jaś chciał czytać?

VI
Konferencja dla nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej

28 lutego 2004 r.

Współorganizatorzy:

Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Awans”

Szanowni Państwo!
Społeczeństwo czyta coraz mniej! To zjawisko, którego nie tłumaczy
wyłącznie rosnący koszt zakupu książek.

Literatura przegrywa z filmem,

telewizją, internetem. Nawet w rodzinach czytających rodziców dzieci mniej
chętnie sięgają po książki. Sukces „Harry’ego Pottera” nie może przysłonić tej
tendencji.
Nie jesteśmy przekonani, czy szkoła, choćby najlepsza, jest w stanie
wykształcić „od zera” zamiłowanie do literatury. Z pewnością jednak
nieumiejętnie posługując się lekturami

szkolnymi

możemy ostatecznie

zniechęcić dziecko do czytania. Tymczasem kształcącego waloru obcowania
z literaturą nie zastąpi żaden z jej współczesnych konkurentów.
Jak skutecznie zachęcać dzieci do czytania? Co robić, żeby spotkanie
z lekturą szkolną było przygodą, a nie udręką? Dla dziecka..., ale również dla
nauczyciela! Takie pytania zamierzamy postawić uczestnikom VI Konferencji
Metodycznej dla nauczycieli nauczania zintegrowanego.
Tym razem do grona organizatorów naszej imprezy dołączyli nauczyciele ze
Szkoły Podstawowej nr 306 w Warszawie, placówki publicznej, którą od lat
darzymy głębokim szacunkiem, i z którą często współpracujemy. Wiąże się
z tym zmiana miejsca spotkania (patrz dalej), ale również wzbogacenie go
doświadczenia powstałe w odmiennym środowisku działania.
Mamy nadzieję, że podobnie jak nasze poprzednie spotkania, konferencja
dobrze posłuży wymianie doświadczeń, poznaniu nowych sposobów pracy
i prezentacji dorobku w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.
Serdecznie zapraszamy!
Ewa i Jarosław Pytlak

Ramowy program konferencji
9.00 – 10.00 Przyjmowanie gości (recepcja), kawa, herbata, wybór warsztatów
10.00 – 11.00 Część plenarna:
¾ wystąpienie Pani Dyrektor SP 306 Bogusławy Izbaner-Bogdanowicz,
¾

wykład wprowadzający Jarosława Pytlaka.

11.00 – 11.15 Przerwa na kawę i herbatę
11.15 – 12.15 Warsztaty (I tura)
12.15 – 13.00 Przerwa, ciepły posiłek, sprzedaż wydawnictw, kuluary
13.00 – 14.00 Warsztaty (II tura)
14.00 – 15.30 Wykład – „Co czytają dzieci – nieznane obszary literatury dziecięcej”
Grzegorz Leszczyński
Propozycje tematyki warsztatów:
1. Praca z tekstem literackim w praktyce szkolnej, nie tylko na lekcjach.
2. Drama w pracy z dziełem literackim.
3. Propozycje lektur alternatywnych.
4. Jak wykorzystywać treści lektury na różnych płaszczyznach edukacji?
5. Sposoby prezentacji tekstu literackiego.
6. Terapeutyczne walory lektury.
7. Doświadczenia i pomysły pedagogiczne SP nr 306 w Warszawie
8. Koncepcja oceniania opisowego „OCOP dla Windows” – prezentacja dla tych,
którzy „pierwszy raz”.

Materiały konferencyjne:
Istnieje możliwość zamieszczenia własnych publikacji w materiałach
konferencyjnych, a także prezentacji autorskich rozwiązań pracy z uczniem.
Materiały prosimy przesyłać pocztą na dyskietkach (Word 97, Word 6.0 lub RTF)
wraz z załączonym wydrukiem na adres Oficyny Pedagogicznej Jarosława Pytlaka
lub (bez wydruku) pocztą elektroniczną na adres: pytlak@pytlak.com.pl, do dnia
15 lutego 2004 r. Publikacja powinna zawierać najwyżej 2 strony znormalizowanego
tekstu formatu A4 (większą objętość należy uzgodnić telefonicznie), w tym informację
o autorze i instytucji, którą reprezentuje.

Organizatorzy konferencji:
•
•
•
•

dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie;
dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 306 w Warszawie;
Oficyna Pedagogiczna Jarosława Pytlaka;
Centrum Doskonalenia Nauczycieli „Awans” .

Miejsce:

Szkoła Podstawowa nr 306 w Warszawie,
01-346 Warszawa, ul. Tkaczy 27
tel./faks (22) 664-73-13

Termin:
Koszt:

28 lutego 2004 r.
65 zł. (płatne na miejscu)

(w cenie: uczestnictwo w zajęciach, kawa, herbata, ciepły posiłek, możliwość
zamieszczenia publikacji w materiałach konferencyjnych, materiały konferencyjne)
dla zainteresowanych: dopłata 5 zł za zaświadczenie o udziale w konferencji.

Zgłoszenia:

tel./faks:
e-mail:

Dojazd:

Z Dworca Centralnego tramwajem linii 8 lub 10 w kierunku
Woli, przy Ciepłowni Wola, a następnie przejść ok. 500
metrów ulicą Połczyńską w kierunku Łodzi, aż do ul.
Tkaczy (można też podjechać tutaj autobusami 125 lub
155, bądź przyjechać bezpośrednio z Dworca Centralnego
autobusem 105). Dalej - ulicą Tkaczy na jej drugi kraniec.

Tramwaje:
z Pragi (przez Dw. Centralny)
8
10 z Mokotowa (przez Dw. Centralny)
26 z Pragi

(22) 665-92-42
pytlak@pytlak.com.pl

Autobusy:
105 z Dworca Centralnego
125 z Pragi (przez Plac Bankowy)
155 z Centrum

