
 

 

 rejestracja :
www.zielonedomy.org.pl

 

Fundacja „ZIELONE DOMY”„ZIELONE DOMY”„ZIELONE DOMY”„ZIELONE DOMY”    
 
zaprasza na: 

Konferencję  zorganizowaną z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka: 

„Aktualność metod pedagogicznych Janusza Korczaka 

we współczesnym świecie” 

oraz warsztaty edukacyjne dla psychologów i wychowawców małych dzieci 

„Dziecko – mały tyran” 
 

19 – 21 września 2012 

Centrum Promocji Kultury w Warszawie, ul. Podskarbińska 2 
 

19.09.2012 
08.45 – 09.15: Rejestracja uczestników 

09.15 – 10.00: Otwarcie konferencji 

10.00 – 10.45: Monika Pawluczuk - Solarz, nauczyciel Szkoły Podstawowej Przymierza Rodzin, 

współpracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

„Janusz Korczak – pedagogika miłości/pedagogika wolności/pedagogika serca – zbieżność metod 

wychowawczych Janusza Korczaka i Marii Montessori” 

10.45 – 11.15: dr Elżbieta Bednarz, w latach 2006-2011 dyrektor ds. dydaktycznych niepublicznej 

szkoły podstawowej i gimnazjum „Samuel” w Warszawie, autorka programów i podręczników, książek 

dydaktycznych oraz metodycznych z zakresu pedagogiki religii oraz pedagogiki specjalnej w zakresie 

niepełnosprawności intelektualnej. 

„Wpływ środowiska wychowawczego na zachowania i wartości preferowane przez uczniów. Wyniki badań.” 

11.15 – 11.45: przerwa na kawę 

11.45 – 12.15: Bernard Lathuillère, Przewodniczący Francuskiego Stowarzyszenia Janusza Korczaka  

„W jaki sposób działa Stowarzyszenie Janusza Korczaka we Francji, aby przekazać korczakowską spuściznę? 

12.15 – 12.45: Elsa Saladin, aktorka, aktywny członek Stowarzyszenia Janusza Korczaka we Francji 

„Teatr-forum jako narzędzie pracy z dziećmi, w świetle pedagogiki korczakowskiej” 

12.45 – 13.10: Roma Ludwicka, kierowniczka grupy teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury 

w Płocku. „Wychowanie dziecka poprzez teatr Janusza Korczaka” 

13.10 – 13.30:  Dyskusja 

13.30 – 15.00:  przerwa na obiad ( we własnym zakresie) 

15.00 – 16.30: „Dziecko – mały tyran” –  wprowadzenie teoretyczne do pracy warsztatowej:

 Donatella Caprioglio, psycholog, psychoanalityk, Włochy 

   Christiane de Halleux, psycholog, psychoanalityk, Walonia-Bruksela (Belgia) 

  Anne-Marie Hamad, psycholog, psychoanalityk, Francja 

 

20.09.2012 
09.30 – 17.00: Warsztaty w grupach (z przerwami na obiad i kawę) 

 

21.09.2012 
09.30 – 12.00: Warsztaty w grupach 

12.00 – 12.30: przerwa na kawę 

12.30 – 14.00: Podsumowanie, dyskusja 


