
Na proś ę U zest ików ko fere ji, warsztaty w zielo ogórski h przedszkola h od ędą się w i y  
ter i ie. Moż a zgłaszać swój udział:  lidia.katarynczuk.mania@gmail.com 

 

 

 

 

 

Przewod i zą e:  

dr hab. Lidia Kataryń zuk-Mania, prof. UZ 

dr hab. Ewa Ko yłe ka, prof. UZ  

Komitet Naukowy: 

prof. zw. dr hab. Krystyna Ferenz, WSHE w Brzegu 

prof. zw. dr  hab. Zdzisław Wołk, UZ 

prof. zw. dr  hab. Maria Jakowicka, UZ 

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ 

dr hab. Zdzisława Ja iszewska - Nieś ioruk, prof. UZ 

dr hab. Joanna Kruk – Lasocka, prof. DSW 

dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ 

dr hab. Wielisława Os ańska - Furmanek, prof. UZ 

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ 

dr hab. Graży a Miłkowska, prof. UZ 

dr hab. Graży a Gajewska,  prof. UZ  

dr hab. Ma iej Kołodziejski, prof. KPSW 

dr hab. Jadwiga U hyła - Zroski, prof. UŚ 

dr hab. Mirosław Kisiel, UŚ 

dr hab. Małgorzata Przy ysz – Zaremba, prof. UKSW 

dr hab. Katarzyna Segiet, prof. UAM 

dr hab. Waldemar Segiet, prof.. UAM 

dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ 

dr Agnieszka Olczak,  UZ 

dr Anetta Soroka- Fedorczuk,  UZ 

dr Bogu iła Walak,  Akade ia i . Jaku a z Paradyża                           

w Gorzowie Wielkopolskim 

dr Jolanta Gebreselassie,  Akade ia i . Jaku a z Paradyża             

w Gorzowie Wielkopolskim 

dr Agnieszka Szymajda ,  DSW, Przewod i zą a SMP 

dr Małgorzata Sie ież, U iwersytet Wro ławski 

dr Rafał Majzner,  ATH Bielsko-Biała 

dr Ewa Kumik,  Akade ia  Muzy z a w Łodzi 

dr Leokadia Wiatrowska , PWSZ w Oświę i iu 

Komitet organizacyjny:  

dr ha . Lidia Kataryń zuk- Mani, prof. UZ 

dr hab. Ewa Ko yłe ka Ewa,  prof. UZ  

Marzenna Kmetko, Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 3 

 i . Misia Uszatka w Zielo ej Górze 

Ewa Kuczak, Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 17 

im. Chatka Puchatka w Zielonej Górze 

Siostra Ir i a Zielińska, Dyrektor Przedszkola Sióstr 

Elż ieta ek w Zielo ej Górze 

dr Agnieszka Szymajda , Przewod i zą a Stowarzysze ia 

Muzykoterapeutów Polski h 

Grzegorz Ma ia, Przewod i zą y Polski h Muzyków 

Ka eralistów 

Małgorzata Kuncewicz, Biblioteka  UZ 

Mariola Janiszewska, Kierownik - Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Nowej Soli 

Sekretariat: 

Emilia Kuligowska doktorantka UZ  -  

emilia.kuligowska@musichome.pl 

Daria Puhacz , lic., UZ 

Tymoteusz Ławe ki , doktorant UZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 

Wydział Pedagogiki, Psy hologii i So jologii 

             

Ogól opolska Ko fere ja Naukowa  i Eduka yj a 

nt. Dziecko i nauczyciel w przedszkolu. Relacje i działania 

Zielo a Góra, . .  

 

 

    PROGRAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy: 

Miejskie Przedszkole Nr 3 i . Misia Uszatka w Zielo ej Górze 

Miejskie Przedszkole Nr 17  Chatka Pu hatka w Zielo ej Górze 

Przedszkole Sióstr Elż ieta ek w Zielo ej Górze 

Stowarzysze ie Muzykoterapeutów Polski h 

Stowarzysze ie Polski h Muzyków Ka eralistów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Muzykoterapeutów 
Polskich 

Honorowy patronat:  

Wi eprezyde t Miasta Zielo ej Góry - Wioleta Haręźlak,  

Lu uski Kurator Oświaty - Ewa Rawa,  

Dzieka  Wydziału Pedagogiki, Psy hologii i So jologii -  dr hab. prof. UZ Marek Furmanek,. 

 



 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

 

.   Powita ie i wystąpie ie  Goś i: 

Dzieka  Wydziału Pedagogiki, Psy hologii  i So jologii - dr hab. Marek Furmanek, prof. UZ  

Zastęp a Prezyde ta Miasta Zielo ej Góry - Wioleta Haręźlak  
Lu uski Kurator Oświaty - Ewa Rawa    

9.45 - 12.00  Sesja plenarna 

Środowisko przedszkolne - dylematy, badania naukowe, dyskursy, poszukiwania 

Moderatorzy: dr ha . Lidia Kataryń zuk-Ma ia, prof. UZ,   dr ha . Ewa Ko yłe ka, prof. UZ 

prof. dr hab. Krystyna Ferenz,  Zabawy i zabawki dzieci w tle kultury współ zes ej  

dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ, Przestrzeń rodzi a twór zy h dzie i 

dr hab. Ewa M. Skorek, prof. UZ, Rola nauczyciela XXI w. w rozwijaniu kompetencji i sprawnoś i 

komunikacyjnych  dzieci w wieku przedszkolnym  

dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ, Współpra a przedszkola  z "trudnym" rodzicem 

dr ha . Małgorzata Przy ysz-Zaremba, prof. UKSW, Współpra a au zy ieli przedszkola z rodzi a i w zakresie 

wspomagania rozwoju dzieci nadpobudliwych psychoruchowo - kilka uwag praktycznych 

dr hab. Joanna Kruk-Lasocka, prof. DWSZ, Psy ho otoryka spotka ia  w  udze iu  otwartoś i a dzie ko  

o  trud oś ia h e o jo al o- społe z y h  

dr ha . Zdzisława Ja iszewska-Nieś ioruk, prof. UZ, Praktyki "społe z ie wyklu zają e" oso y 

z iepeł ospraw oś ią i telektual ą  w toku  edukacji i w poedukacyjnym okresie 

dr ha . Mirosław Kisiel, Dialog muzyczny  dziecka i nauczyciela w przedszkolu  

dr ha . Jadwiga U hyła-Zroski, prof. UŚ, Doświad za ie radoś i uzykowa ia przez dziecko przedszkolne 

a uwarunkowania realizacyjne  

dr ha . Lidia Kataryń zuk-Mania, prof. UZ, O edukacji artystycznej dzieci - wy ra e wątki          

dr ha . Ewa Ko yłe ka, prof. UZ, Możliwoś i wykorzysta ia i lioterapii w stymulowaniu rozwoju  

e o jo al ego sześ iolatków  

dr Małgorzata Sie ież, Bajka w ży iu dzie ka  

dr Agnieszka Szymajda,  Dla zego warto rozwijać u  dzie ka zdol ość do  zyta ia i ekspresji e o ji?  

Refleksja z adań włas y h uzykoterapeuty  

12.00-12.30  Przerwa kawowa - Galeria Biblioteki UZ 

12.30 -14.00 Warsztaty III Piętro   

Jak rozwijać u dzie ka zdol ość do zyta ia i ekspresji e o ji poprzez arteterapię. 

Prowadzą e: dr Ag ieszka Szy ajda uzykoterapeuta, dr Małgorzata Sie ież, arteterapeuta 

 

 



 

Sekcja 1 ,  Sala konferencyjna Biblioteki UZ ,       12.30 - 17.00 

Przedszkole - relacje, doświadczenia, inspiracje twórcze, codzienność 

Moderatorzy:   prof. dr hab. Krystyna Ferenz, dr ha . Ewa Ko yłe ka, prof. UZ; dr Agnieszka Olczak,  

dr Anetta Soroka-Fedorczuk 

dr Jolanta Gebreselassie, Motory z ość dzie ka w wieku przedszkol y  a owa 

dr Amelia Golema, Edukacja muzyczna w rozwoju psycho-społe z y  dzie ka  

dr Bogu iła Walak, Rodzi   "pośred ikie "  literatury dzie ię ej 

dr Anna Lis-Zaldivar,  Przygotowa ie dzie i w wieku przedszkol y  do peł ie ia ról zawodowy h 

gr Małgorzata Wrot iewska, Przedszkole to waż y o e t w ży iu dzie ka 

mgr Marzenna Kmetko, Aktyw ość przedszkolaków polski h i niemieckich - z doświad zeń Przedszkola Nr  3 w Zielo ej 

Górze  

mgr Ewa Kuczak, Spe yfika pra y przedszkola Nr 17 w Zielo ej Górze 

gr Ir i a Zielińska, Codzie a pra a z  dzie kie  z iepeł ospraw oś ią, a przykładzie Przedszkola Sióstr  

Św. Elż iety w Zielo ej Górze 

dr Ewa Kochanowska, Uwarunkowania interakcji edukacyjnych w przestrzeni przedszkola 

dr Helena Ochonczenko, Dobro  dziecka - zawodowy i praw y o owiązek nauczyciela/wychowawcy  

dr Agnieszka Olczak, Demokratyczne relacje nauczyciela z dzieckiem w przedszkolu 

dr Mirosława Ny zaj-Drąg, Ki  są i jak żyją współ zes e dzie i? Z doświad zeń au zy ieli przedszkol y h 

dr Anetta Soroka-Fedorczuk, Obraz nauczycieli przedszkolnych w arra ja h pa ięt ikarski h  

dr Krzysztof Zajdel, Postawy prozdrowotne u dzieci w wieku przedszkolnym  

gr Ty oteusz Ławecki, Relacje nauczyciel i dziecko w metodzie Reggio Emilia 

gr Klaudia Żer ik, Alternatywne etody au za ia języka o ego w przedszkolu 

Sekcja 2 , Pietro II,    12.30 - 17.00, 

Dziecko i jego otoczenie terapeutyczno-artystyczne 

Moderatorzy: dr ha . Mirosław Kisiel, dr Ewa Ku ik, dr Rafał Majz er, dr ha . Ma iej Kołodziejski, prof. KPSW 

dr ha . Ma iej Kołodziejski, prof. KPSW, I terak yj ość eduka ji uzy z ej 

dr Leokadia Wiatrowska, Etyka rozwoju a pod iotowość ety z a 

 w kształtowa iu oso owoś i dzie ka przedszkol ego 

dr Rafał Majz er, Słu ha ie uzyki jako o szar działal oś i eduka yj ej przedszkola - założe ia a rze zywistość 

dr Ewa Kumik, Przygotowa ie dzie i w wieku przedszkol y  do kształ e ia uzy z ego 

mgr Dominika Machnio, Wspar ie i po o   dzie ku z horo a przewlekłą ze stro y środowiska przedszkol ego 

mgr Irena Sikora-Leś a, Za awy w teatr profilaktyką odzie oś i  

mgr Emilia Kuligowska, O uważ oś i  dzie i - wybrane konteksty 

lic. Daria Puhacz, Trud oś i wy howaw ze a ko petencje nauczycieli edukacji przedszkolnej - ko u ikat z adań 

mgr Anita Jatczak, Sukcesy w pracy nauczyciela muzyki 

dr Katarzyna Kochan, Przedszkole (domowe) wszystkie dzieci kocha? 

dr A ita Fa uła-Jurczak, Rozwija ie oso owoś i  dzie ka w ra a h aktyw oś i twór zej 

dr Iwona Banach, Róż e ko teksty od ie oś i ko iet iepeł ospraw y h w twór zoś i plasty z ej i per ep ji dzie ka 


