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Katedra Pedagogiki PWSZ w Chełmie we współpracy z Miastem Chełm 

w dniu 15 kwietnia 2015 roku po raz kolejny zorganizowała seminarium wymiany 

doświadczeń dla nauczycieli i studentów w ramach wspólnej realizacji projektu „Wiedza 

i praktyka drogą do sukcesu”. 

W spotkaniu udział wzięli pedagodzy chełmskich placówek, przedstawiciele kadry 

dydaktycznej Katedry Pedagogiki oraz studenci PWSZ w Chełmie, beneficjenci Projektu, 

oraz przedstawiciel Miasta Chełm w osobie dr. Augustyna Okońskiego. 

Seminarium otworzył, mgr Piotr Łusiak zapraszając zebranych do aktywnego udziału 

w spotkaniu. 

Wprowadzenie do pracy metodą warsztatową stanowiło wystąpienie 

mgr Ewy Staropiętki - Kuny, dotyczące roli i znaczenia środków dydaktycznych w pracy 

nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii w pracy 

z dzieckiem. 

Kolejnym punktem spotkania były warsztaty nt. funkcji i przykładów zastosowań 

nowoczesnych technologii w pracy z dzieckiem, prowadzone przez: dr. A. Okońskiego, 

mgr E. Miterkę, mgr E. Staropiętkę - Kunę. Stanowiły one pole praktycznej wymiany 

doświadczeń i wzajemnej nauki nauczycieli, opiekunów praktyk oraz studentów pedagogiki. 

Moderatorzy w imieniu zespołów przedstawili zebranym opracowane plakaty, 

podsumowania i wnioski poparte dyskusją zebranych. 

Przykłady zastosowań nowoczesnych technologii w pracy z dzieckiem - narzędzia 

i środki ICT wykorzystywane podczas realizacji projektu „Wiedza i praktyka drogą 

do sukcesu” przedstawili kolejno mgr Mariusz Maciuk oraz mgr Elżbieta Miterka. 

Prezentacje dotyczyły pracy z tablicą interaktywną, stolikiem multimedialnym, mobilną 
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pracownią dla dzieci, wskazywały możliwości oprogramowań edukacyjnych. Przeznaczono 

czas na pytania i odpowiedzi dla uczestników. 

Podsumowania i zakończenia seminarium dokonał mgr Piotr Łusiak dziękując 

przybyłym za aktywny udział oraz gotowość dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, 

zapraszając do wykorzystywania możliwości pracowni powstałej w ramach projektu 

w PWSZ w Chełmie. 


