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Konferencja podsumowująca 3-letnią realizację projektu „Wiedza i praktyka drogą  

do sukcesu” zorganizowana przez Uczelnię – lidera Projektu i Miasto Chełm – partnera 

Projektu odbyła się 28 maja 2015 roku. Projekt „Wiedza i praktyka drogą do sukcesu” 

był polem działań ukierunkowanych na doskonalenie jakości procesu kształcenia studentów, 

tworząc przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań 

i kreatywnych pomysłów w zakresie praktycznego przygotowania pedagogicznego. 

Konferencję rozpoczął Festiwal Przedszkolnych Talentów. Inicjatywa realizowana 

we współpracy z Przedszkolem Miejskim nr 8 była możliwa dzięki zaangażowaniu dyrekcji 

i nauczycieli przedszkoli oraz studentów odbywających praktyki pedagogiczne. Podczas 

trwania festiwalu dzieci z chełmskich przedszkoli miały okazję zaprezentować szereg swoich 

talentów, a także uczestniczyć w pokazach doświadczeń przygotowanych przez dzieci 

z Klubu Młodego Odkrywcy z Przedszkola Miejskiego nr 8 pod opieką Barbary Foryt, 

studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z PWSZ w Chełmie i trenerów 

z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Piotr Łusiak - kierownik projektu „Wiedza i praktyka drogą do sukcesu” przedstawił 

jego cele, zadania oraz dokonał podsumowania osiągnięć projektowych. Jednym 

z przykładów był Festiwal Przedszkolnych Talentów. Szczegółowo zagadnienie omówiła 

Teresa Błaszczuk, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 8 referując temat: Festiwal 

Przedszkolnych Talentów, jako przykład wspierania rozwoju dziecka i praktycznego 

przygotowania studenta do pracy w zawodzie nauczyciela. 

Ciekawą propozycją dla nauczycieli i studentów-przyszłych nauczycieli był referat 
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eksperymentowanie w Kubach Młodego Odkrywcy, który wskazywał możliwości 

organizacyjne i walory dydaktyczno-wychowawcze prowadzenia z dziećmi doświadczeń 

i eksperymentów. 

Joanna Kraczkowska, konsultant ds. wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej podzieliła 

się swoimi refleksjami na temat kreatywności nauczyciela w wystąpieniu pt.: Kreatywny 

nauczyciel przedszkola. 

Kolejnym z podjętych tematów był W kierunku szkoły przyszłości. Mariusz Maciuk 

nauczyciel akademicki i nauczyciel Gimnazjum nr 6 w Chełmie wraz ze swoimi uczniami 

przedstawili realizowane projekty: Mobilna szkoła, Quizor. 

Głos zabrały także studentki III roku kierunku Pedagogika, specjalność edukacja 

wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym przedstawiając WebQuest, jako metodę 

rozwijania kreatywności. Student II roku kierunku Matematyka Dawid Marzec w swym 

wystąpieniu starał się przekazać zebranym, Dlaczego warto czytać komiksy. 

Kolejne wystąpienia nauczycieli akademickich PWSZ w Chełmie dotyczyły procesu 

praktycznego przygotowania zawodowego przyszłych nauczycieli w kontekście projektu 

„Wiedza i praktyka drogą do sukcesu”. Elżbieta Miterka przedstawiła założenia 

innowacyjnego programu praktyk pedagogicznych z uwzględnieniem wykorzystania mediów 

dydaktycznych. Efektywne formy i zasady kształcenia praktycznego przyszłych nauczycieli 

omówiła Ewa Staropiętka-Kuna.  

Panelowi dyskusyjnemu towarzyszyła prezentacja dobrych praktyk placówek 

edukacyjnych uczestniczących w realizacji projektu. Podkreślono walory i dorobek 

realizowanego projektu, złożono podziękowania uczestnikom projektu. 

Na uwagę zasługiwała także towarzysząca konferencji bogata wystawa prac 

dziecięcych, oraz plakaty-postery poszczególnych placówek przedszkolnych ilustrujące 

realizację zadań projektu w zakresie przygotowania praktycznego studentów do zawodu 

nauczyciela. 

Konferencję zamknął kierownik projektu „Wiedza i praktyka drogą do sukcesu” 

Piotr Łusiak dziękując zebranym za inspirujące wystąpienia, aktywne uczestnictwo 

oraz owocną dyskusję. 

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

podkreślali potrzebę kolejnych, cyklicznych spotkań mających na celu inspirację 

dla wzbogacenia własnego warsztatu pracy jak i wymianę doświadczeń w zakresie dobrych 

praktyk.


