
Po konferencji… 

16 września br. w budynku ZOD AGH w Mielcu odbyła się konferencja przedmiotowo-

metodyczna Kreatywność i twórczość wyzwaniem dla współczesnej szkoły. Była to kolejna 

konferencja w corocznym cyklu: Budowanie szkolnej społeczności uczącej się. Konferencja 

składała się z dwóch części: wykładowej z prezentacjami i warsztatowej. Wykłady zostały 

przeprowadzone przez wdrażających myśl twórczą do edukacji: dr hab. inż. Janusza 

Morbitzera – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Marka 

Szurawskiego ze stowarzyszenia ECCE HOMO XXI. Profesor podkreślił, że w aspekcie 

edukacyjnym kreatywność dotyczy zarówno ucznia, jak i nauczyciela. Kreatywność 

nauczyciela jest warunkiem koniecznym rozwoju kreatywności uczniów. Marek Szurawski 

zachęcał do rozwoju twórczości przez przedstawiane zagadki i szarady umysłowe. Praktyczne 

przykłady wykorzystania nowatorskich rozwiązań w oświacie przedstawione zostały przez 

Beatę Kossakowską (projekt Mazowieckie Centra Talentu i Kariery) i Agatę Łuczyńską 

(program Szkoła z Klasą 2.0). Na konferencji gościliśmy dr Jana Polaka, który przedstawił 

nauczycielom nowe produkty firmy Apple. O e-portfolio – internetowym narzędziu 

prezentacji dorobku zawodowego, opowiadała Agnieszka Chrząszcz z Centrum E-learningu 

Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.  

W ubiegłym roku szkolnym Centrum Kształcenia Praktyczne i Doskonalenia Nauczycieli w 

Mielcu rozpoczęło projekt prezentacji za pomocą multimediów przez dzieci z przedszkoli 

swoich prac plastycznych wraz z deklamacją wierszyków. Na konferencji do udziału w tym 

projekcie zachęcały nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Beata Wrzesień i Teresa Kusak. 

Po części wykładowej odbyły się warsztaty poświęcone kreatywności w nowej podstawie 

programowej. Przeprowadzili je konsultanci z Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Rzeszowie i doradcy metodyczni z CKPiDN w Mielcu. Konferencji towarzyszyła wystawa 

produktów firmy Apple.  

Spotkanie na temat twórczości zostało bardzo ciepło przyjęte przez uczestników. Mamy 

nadzieję, że zachęciliśmy nauczycieli do poszukiwania rozwiązań dydaktycznych 

motywujących dzieci i młodzież do aktywności i innowacyjności.  

W części wykładowej wzięło udział 118 nauczycieli, a w warsztatowej 104 nauczycieli ze 

szkół powiatu mieleckiego. Już teraz zapraszamy nauczycieli na kolejną konferencję 

przedmiotowo-metodyczną w przyszłym roku szkolnym. 

 

>>> Zobacz galerię zdjęć 

http://ckpidn.home.pl/konferencje/tworczosc/galeria.html

