
Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego 
oraz 

Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach 
 

zapraszają na konferencję metodyczną
 

Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wartościach?
 

Konferencja odbędzie się 15 marca 2023 r. w godzinach 9.30 – 14.30 
w Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego 

ul. Stefana Batorego 64E, aula  218.

ZAPROSZENIE

Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli, pedagogów szkolnych, pedagogów
specjalnych, psychologów, studentów, rodziców i wszystkich zainteresowanych

problematyką wartości w wychowaniu.

Gościem honorowym konferencji będzie Dorota Combrzyńska-Nogala,
autorka książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wołan
ie o 

warto
�ci! 



Program konferencji:
9.30 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 – Uroczyste otwarcie konferencji przez JM Rektor Akademii Nauk Stosowanych Stefana Batorego dr Elżbietę

                          Stokowską-Zagdan, prof. ANSB oraz Dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego

                          w Skierniewicach Marzennę Piwowar-Zrazek

Część I 

10.15 – 10.35 – Wołanie o wartości! Alarm dla współczesnego wychowania - dr Mirosław Wójcik  

10.35 – 11.05 – Drama – modelowanie zachowań ucznia w wychowaniu do wartości - Hanna Jastrzębska-Gzella 

11.05 – 12.15 – Rola literatury w wychowaniu do wartości, spotkanie z pisarką, autorką książek dla dzieci 

                         i młodzieży Dorotą Combrzyńską-Nogalą, poprowadzi dziennikarz Łukasz Saptura

12.15 – 12.35 – Występ studentów ANSB przygotowany pod kierunkiem wykładowców ANSB dr Jolanty Flanz i  mgr Agnieszki 

                          Gołębieskiej - Wesołowskiej 

12.45 – 13.00 – Podsumowanie I części konferencji i zaproszenie na warsztaty

13.00 – 13.30 – Przerwa kawowa 

Część II

13.30 – 14.30 – Warsztat nr 1. Dramowe drogowskazy w wychowaniu do wartości  – prowadząca Hanna Jastrzębska-Gzella 

                          (instruktor dramy) 

13.30 – 14.30 – Warsztat nr 2. Plan Daltoński jako narzędzie kształtowania cennych dla dzieci i młodzieży kompetencji 

                          oraz wartości wychowawczych - prowadzące: Jagoda Przybysz, Emilia Leśniewska, Elżbieta Zaleta 

Konferencja jest bezpłatna, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu. 
Szczegółowe informacje: Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Skierniewicach, 

tel.: 505 392 412, crewl@creskierniewice.edu.pl 
 

 Zapisy:
 

Zgłoś swój udział w konferencji
 

Zgłoś swój udział w warsztacie nr 1 
lub

Zgłoś swój udział w warsztacie nr 2
 

mailto:crewl@creskierniewice.edu.pl
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-konferencja/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-warsztaty1/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-warsztaty1/
https://creskierniewice.edu.pl/zapisy-warsztaty2/


Informacje o gościach konferencji

Dorota Combrzyńska-Nogala – polonistka, surdopedagog, autorka książek obyczajowych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych: Naszyjnika z Madrytu,  

książki nagrodzonej Literacką Nagrodą im. Władysława Reymonta, Piątej z kwartetu oraz Wytwórni wód gazowanych. Jej książka dla dzieci Bezsenność Jutki

otrzymała nagrodę Książka Przyjazna Dziecku oraz wyróżnienie w konkursie IBBY na Książkę Roku 2012, natomiast Syberyjskie przygody Chmurki zdobyły

wyróżnienie w konkursach na Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego oraz na Książkę Przyjazną Dziecku. Powieść Możesz wybrać, kogo chcesz

pożreć wpisana została na Listę Skarbów Muzeum Książki Dziecięcej.

Hanna Jastrzębska-Gzella – profesor oświaty, edukator i pedagog dramy, nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta. Specjalista w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego w Pracowni Wychowania i Profilaktyki, pedagog i edukator dramy, instruktor teatralny, współpracuje z wyższymi uczelniami.

Założycielka Stowarzyszenia ŁAD Łódzka Akademia Dramy.

Mirosław Wójcik – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w ANSB w Skierniewicach, zainteresowania naukowe: historia wychowania, teoria wychowania,

filozofia wychowania, antropologia biblijna.

Jagoda Przybysz – pedagożka wieku dziecięcego i wczesnoszkolnego, pedagożka rewalidacyjna, nauczycielka akademicka. Ponad 10-letnie doświadczenie

zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi koncentruje wokół zagadnień związanych z rozwojem poznawczym dzieci w wieku przedszkolnym            

 i wczesnoszkolnym, wsparciem dzieci i uczniów o SPE (w tym dzieci z doświadczeniem migracji lub obcojęzycznych) i nauczaniem języków obcych w edukacji

przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Emilia Leśniewska – nauczycielka edukacji specjalnej i edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawca grupy przedszkolnej z ponad 10-letnim

stażem pracy. Na co dzień związana z Przedszkolem Miejskim nr 152 w Łodzi. Od ponad 7 lat pracuje zgodnie z ideą planu daltońskiego, skutecznie inspirując

i propagując koncepcję daltońską w środowisku lokalnym. 

Elżbieta Zaleta – od ponad 12 lat nauczycielka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog. Związana zawodowo z Przedszkolem Miejskim

nr 152 w Łodzi, gdzie pełniąc funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne oraz wychowawcy grupy, realizuje koncepcję planu

daltońskiego, również z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


