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zaprasza na 

 
Ogólnopolską konferencję:  

Nauczanie i uczenie się z pasją.  

Praca z uczniem zdolnym - aspekty praktyczne i uwarunkowania prawne. 

 

Konferencja odbędzie się w dniu 05 czerwca 2012 r.  

w gmachu Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi 

przy ul. Pomorskiej 51 (wejście również od ul. Rewolucji 1905 r. nr 52), aula H-116 

 
Konferencja poświęcona będzie elementom pracy z uczniem zdolnym począwszy od 
diagnozy uzdolnień poprzez ich wspieranie i rozwój w szkole jak i poza nią, po 
monitorowanie osiągnięć. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki stosowane w pracy z 
uczniem zdolnym, zarówno metodyczne, jak i organizacyjne oraz prawne. Punkt ciężkości 
podczas wystąpień i warsztatów położony będzie na przekazanie praktycznej wiedzy  
i wymianę doświadczeń. 
 
Konferencja ma na celu zapoznanie z podstawami prawnymi kształcenia uczniów zdolnych; 
• rozwijanie umiejętności identyfikacji  zdolności uczniów; 
• rozwijanie umiejętności indywidualizacji procesu kształcenia; 
• wzrost kompetencji metodycznych nauczycieli; 
• poznawanie i rozpowszechnianie strategii i metod kształcenia uczniów zdolnych.  
 
Podczas konferencji prezentowane będą również wyniki badań realizowanych w ramach 
projektu "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym" pod 
nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji. 
 
Konferencja adresowana jest do: 

• nauczycieli i dyrektorów szkół; 
• pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
• pracowników poradni pedagogiczno-psychologicznych; 
• pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli; 
• instruktorów warsztatów psychoedukacyjnych; 
• przedstawicieli organów prowadzących szkoły; 
• organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ucznia zdolnego 
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Organizatorem konferencji jest: 

- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
 
Partnerami są: 

- Ośrodek Rozwoju Edukacji 
- Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi 

 
Formularze uczestnictwa biernego dostępne są na stronie internetowej  
www.ahe.lodz.pl w zakładce Działalność Naukowa – Konferencje  
 
Warsztat do wyboru w dniu konferencji. 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa upływa 30.05.2012 r. 
 
Formularze zgłoszeniowe prosimy przesyłać: 
e-mailem na adres: konferencje@ahe.lodz.pl 
faksem pod numer: 42 63 15 827 
lub pocztą na adres: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
90-222 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 64 
z dopiskiem: Konferencja - 5 czerwca 
 
Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi: 50 zł (pięćdziesiąt złotych) 
Wniesienie opłaty do 30.05.2012 r. jest warunkiem uczestnictwa w konferencji.  
Prosimy w tytule przelewu wpisać: Konferencja – 5 czerwca oraz imię i nazwisko uczestnika. 
 
Nr konta: BZ WBK S.A. II O/Łód ź 25 1090 1304 0000 0001 0104 4736 
 
Faktury VAT wystawiane są tylko na osoby/instytucje dokonujące wpłaty. 
 
 

Zapraszają: 
 

dr inż. Jarosław Cichosz  
Kanclerz                                                                         
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna  
w Łodzi                                

dr. Elżbieta Woźnicka 
Prodziekan kierunku pedagogika 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
 
 


