XXXVII SPOTKANIE Z CYKLU
KREATYWNE BIESIADY U WARSA i SAWY
pod honorowym patronatem
Urszuli Kierzkowskiej Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych
22 czerwca 2021 roku (wtorek)
w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie

Forum Dzielenia się Doświadczeniami z Pracy z Uczniem Zdolnym
PROGRAM SPOTKANIA (online)
15:00 - 15:10 Rozpoczęcie Forum
Przywitanie gości przez Panią Beatę Ciesielską-Pocialik, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 357
w Warszawie. Przedstawienie planu spotkania. Moderator: Przemysław Jeruszka
15:10 - 15:20 Słowo wstępu: WARS i SAWA dziś Pani Edyta Jaromin, Biuro Edukacji Urzędu
m.st. Warszawy; Pani Izabela Witczak WCIES
15:20 – 15:25 występ ucznia
15:25 - 15:45 Wykład I Diagnozowanie zdolności uczniów – w poszukiwaniu właściwej strategii
Pani Dominika Bardzińska, Akademia Pedagogiki Specjalnej
Diagnozowanie zdolności uczniów to kręta droga, wymagająca od nauczyciela morza cierpliwości
i otwartości na współpracę z innymi podmiotami procesu kształcenia. Jednak najtrudniejszym zadaniem jest
rzetelne przygotowanie teoretyczne i dokonanie wyboru odpowiedniej drogi poznania uczniów. W swoim
wystąpieniu przybliżę temat poszukiwania strategii diagnozowania zdolności uczniów. Przede wszystkim,
przedstawię założenia projektu badawczego System diagnozowania zdolności uczniów, realizowanego z udziałem
warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych. Efektem badań będzie autorski model diagnozowania
zdolności dostosowany do realnych możliwości oraz potrzeb środowiska szkolnego.

15:45 – 15:50 występ ucznia
15:50 - 16:10 Wykład II Pani Edyta Mruk, Librus
Wykorzystanie nakładki Indywidualni.pl w diagnozowaniu uzdolnień uczniów. Rozpoznawanie mocnych
stron i predyspozycji dziecka przy wykorzystaniu testów on-line. 76% rodziców po roku dostępu
do projektu deklaruje chęć kontynuacji pracy z zasobami indywidualni.pl. 70% nauczycieli uważa,
że projekt to pomoc dla uczniów w efektywnym uczeniu się. 76% uczniów mających dostęp
do indywidualni.pl potwierdza, że zna mapy myśli. Przed przystąpieniem do projektu taką wiedzę miało
zaledwie 19% uczniów.

16:10 -16:15 występ ucznia
16:15 – 16:35 Wykład III Jak wspierać ucznia zdolnego? Pani Marta Grzybowska, Pani Iwona Warecka,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 20
Wybrane metody i formy pracy z uczniem zdolnym. Podczas pracy z uczniami zdolnymi ważne jest, aby
od samego początku uczyć ich odpowiedzialności za własny rozwój oraz planowania i organizacji pracy.
Warto pamiętać o tym, że uczeń zdolny zdobywa wiedzę w szybszym tempie niż pozostali, może także
nauczyć się więcej i pracować na wyższym poziomie. Niezwykle ważne jest, aby poprzez dobór właściwych
metod, treści i form pracy dostosować sposób nauczania do indywidualnych preferencji uczniów.

16:35 – 16:45 przerwa
16:45 – 17:30 Warsztaty tematyczne pt. Pokoje Wymiany Doświadczeń
Zaproszeni goście zostaną przydzieleni do właściwych pokoi, zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Podczas
pracy w pokojach zostaną zaprezentowane narzędzia i techniki wykorzystywane do pracy z uczniem
zdolnym w Szkole Podstawowej nr 357 oraz będzie możliwość zaprezentowania swoich doświadczeń
z pracy z uczniem zdolnym. Efektem końcowym warsztatu będzie mapa myśli „Metody pracy z uczniem
zdolnym”

Pokój I kreatywność Moderatorki: Pani Danuta Ostrowska, Pani Anna Nikiciuk
Pokój II uzdolnienia humanistyczne Moderatorki: Pani Joanna Brochocka-Pełka,
Pani Agata Kurkus-Soja
Pokój III uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze Moderatorki: Pani Agnieszka BanaszewskaHellich, Pani Agata Rudzka
Pokój VI uzdolnienia artystyczne Moderatorki: Pani Katarzyna Mackiewicz-Belska,
Pani Katarzyna Kosińska
Pokój V uzdolnienia sportowe: Moderatorzy: Pani Anna Mróz, Pan Kamil Krygier
17:30 – 17:45 Q&A prezentacja wyników pracy w Pokojach Wymiany Doświadczeń; pytania
uczestników i odpowiedzi prelegentów
17:45 – 18:00 Podsumowanie/zakończenie Forum
Osoby zainteresowane udziałem proszone są rejestrację na wydarzenie w elektronicznym systemie
zapisów na szkolenia WCIES

