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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, podejmując działania 

ukierunkowane na doskonalenie jakości procesu kształcenia studentów, wychodzi na przeciw 

oczekiwaniom swoich interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych, tworząc przestrzeń 

wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań i kreatywnych pomysłów 

w zakresie praktycznego przygotowania pedagogicznego. 

Kolejną inicjatywą była konferencja podsumowująca 3-letnią realizację projektu 

„Praktyka i wiedza droga do sukcesu” zorganizowana przez Uczelnię – lidera Projektu 

i Miasto Chełm – partnera Projektu, w ramach, którego 90 studentów systematycznie 

współpracowało z 98 nauczycielami z 23 placówek oświatowych Miasta Chełma. Realizacja 

szkoleń, warsztatów, szkoły letniej i pikniku rodzinnego przy czynnym udziale studentów 

i nauczycieli - opiekunów praktyk, to tylko niektóre działania prezentowane przez 

uczestników podczas konferencji.  

Spotkanie rozpoczęły przedstawicielki instytucji współpracujących Pani Elżbieta 

Miterka–kierownik Projektu (PWSZ w Chełmie), która przedstawiła zebranym analizę 

programu praktyk pedagogicznych w odniesieniu do potrzeb studentów i nauczycieli 

oraz do wymogów rynku pracy i Pani Elżbieta Waleczek – animator Projektu (Miasto 

Chełm), która w swoim wystąpieniu przybliżyła rolę organu prowadzącego w procesie 

praktyk pedagogicznych studentów na przykładzie współpracy PWSZ w Chełmie i Miasta 

Chełm. 

Sesję plenarną rozpoczęli przedstawiciele Uniwersytetu Przyrodniczo 

- Humanistycznego w Siedlcach w osobach Pani prof. nadzw. dr hab. Anny Klim-

Klimaszewskiej, która wygłosiła referat pt.: Organizacja praktyk w Instytucie Pedagogiki 

Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach na kierunku Pedagogika 

ze specjalnością edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym 

i Pana prof. zw. dr. hab. Kazimierza Żegnałka, który zaprezentował „Praktyczne 

przygotowanie do zawodu nauczyciela w aspekcie reformy edukacji wczesnoszkolnej”. 
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Kolejnym prelegentem była Pani prof. nadzw. dr hab. Jolanta Karbowniczek - PWSZ 

w Chełmie, Akademia Ignatianum w Krakowie, która zapoznała uczestników spotkania 

z organizacją procesu praktyk pedagogicznych na uczelni wyższej. 

Następnie Pani dr Aldona Kopik – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana 

Kochanowskiego w Kielcach, przedstawiła koncepcję „wielointeligentnej edukacji” 

w odniesieniu do „umysłów przyszłości”, Pani dr Ewa Jagiełło – Uniwersytet Przyrodniczo 

–Humanistyczny w Siedlcach, zaprezentowała: „Wykorzystanie technologii multimedialnych 

w czasie praktyk przez studentów kierunku Pedagogika ze specjalności edukacja 

wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym”, Pani dr Beata Kucharska – PWSZ 

w Chełmie, przedstawiła proces kształtowania kompetencji fonologicznych dziecka 

we wczesnoszkolnej edukacji polonistycznej, a tematem wystąpienia Pani dr Marii 

Szymańskiej – Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku były 

„Narzędzia refleksji pedagogicznej w kontekście praktyk studenckich”. 

W popołudniowej sesji zatytułowanej „Praktyczne egzemplifikacje efektów 

współpracy kadry dydaktycznej Uczelni oraz nauczycieli współpracujących placówek 

i studentów”, wystąpiły Pani mgr Wiesława Bronisz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 

w Chełmie, Pani mgr Halina Kiełb – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 14 w Chełmie, 

Pani mgr Jadwiga Guzowska – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 15 w Chełmie, 

Pani mgr Teresa Błaszczuk – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 w Chełmie, Pani 

mgr Dorota Mandzińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. Stanisława Staszica 

w Chełmie i Pani mgr Bożena Koniczuk – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 

w Chełmie. 

Konferencję zakończyły wystąpienia Pani dr Małgorzaty Łobacz – opiekuna praktyk, 

nauczyciela akademickiego KUL JP II i PWSZ w Chełmie pt.: „Praktyki pedagogiczne 

ważnym ogniwem w kształtowaniu wrażliwości etycznej przyszłych nauczycieli 

i wychowawców”, Pani mgr Katarzyny Dubienko pt.: „Praktyczne przygotowanie studenta 

wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do zawodu – refleksje 

pedagogiczne”, Pani mgr Ewy Staropiętki-Kuny – opiekuna praktyk nauczyciela 

akademickiego PWSZ w Chełmie pt.: ”Opiekun praktyk w procesie przygotowania 

zawodowego studentów wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej” oraz Pana 

mgr Mariusza Maciuka – PWSZ w Chełmie, pt.: „Zastosowanie środków i narzędzi ICT 

w pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

z wykorzystaniem produktów firmy SMART”. 

Bogaty i zróżnicowany program konferencji umożliwił prezentację wiedzy 

i doświadczeń dotyczących stanu przygotowania przyszłych nauczycieli wychowania 

przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z punktu widzenia zarówno opiekuna praktyk 

z ramienia uczelni wyższej, a także opiekuna praktyk z ramienia placówki oświatowej. 

Dyskusja i wymiana poglądów na temat efektywnego programu kształcenia 

i wychowania uczniów w dobie przeobrażeń edukacyjnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi 

na wszystkie podmioty edukacji, indywidualizację nauczania oraz innowacyjne spojrzenie 

na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowi wciąż aktualne wyzwanie 

dla tych, którym bliska jest edukacja małego dziecka. 

Podsumowania konferencji dokonała Pani Elżbieta Miterka dziękując zebranym 

za ciekawe wystąpienia, aktywne uczestnictwo oraz owocną dyskusję. 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem, biorący w niej udział, 

niejednokrotnie podkreślali potrzebę kolejnych, cyklicznych spotkań mających na celu 

wzbogacenie własnego warsztatu pracy jak i wymianę doświadczeń w zakresie dobrych 

praktyk w pracy pedagogicznej. 

 


