
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM  XII  KONFERENCJI PEDAGOGÓW SZKOLNYCH 

STEGNA HOTEL BAŁTYK – 3 - 4 CZERWCA 2019 ROKU 
 

3 czerwca 2019r. – poniedziałek 
 

 9.00- 10.30 Przyjazd uczestników  do  hotelu - zakwaterowanie. 
 

10.30 -10.45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji – dr Danuta Oleksiak, dyrektor W-M ODN w Elblągu.  
 
Patronat honorowy nad konferencją objęły wydawnictwa; Wiedza i Praktyka  Sp. z o.o, 
Macmillan, Nowa Era 

10.45-11.00 „Pedagog w nowej rzeczywistości szkolnej” – mgr Bożena Rokicka, konsultant ds. pedagogiki 
 i opieki,  kierownik konferencji  

11.00-13.00 NEUROROZWÓJ I JEGO WPŁYW NA ZACHOWANIA LUDZI W ROŻNYM WIEKU 

ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM RYZYKOWNYCH ZACHOWAŃ 

ADOLESCENTÓW- dr Marek Kaczmarzyk 

/treści: Etapy dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego człowieka; wielkość 

mózgu a problem z urodzeniem się dziecka; nieliniowe zmiany w gęstości 

korowej w dzieciństwie i młodości; wielkie „wymieranie korowe” i 

konsekwencje zmian w okresie adolescencji; dojrzewanie kory mózgowej i 

następstwa procesu mielinizacji; od szukania rozwiązań do wzorców 

rozwiązania, neurobiologia wiedzy eksperckiej; dojrzały mózg i jego 

mocne strony i ograniczenia; dlaczego trudno zrozumieć nastolatka?/ 

13.00-13.20 Przerwa - bufet kawowy 
13.20-14.30 BIOLOGICZNE PODŁOŻE EMPATII W KONTEKŚCIE PRZYSTOSOWAWCZEGO 

ZNACZENIA RELACJI- dr Marek Kaczmarzyk 

/treści: Odkrycie neuronów lustrzanych i teoria umysłu według Giacomo 

Rizzolattiego; znaczenie właściwego rozumienia zasad działania 

mechanizmów lustrzanych w praktyce szkolno-wychowawczej; skalowanie 

mechanizmów lustrzanych a modele rzeczywistości; mechanizm 

zapośredniczenia stanów sieci nerwowej; neurobiologia uśmiechu; 

społeczny dowód słuszności a mechanizmy lustrzane, znaczenie 

społecznego charakteru gatunku ludzkiego w ewolucyjnej historii 

gatunku - szanse i ograniczenia./ 

 

14.30-15.00 Obiad  
 

15.00-16.30 
 

MÓZG W STANIE STRESU. ZNACZENIE REAKCJI STRESOWYCH W 

PROCESACH POZNAWCZYCH - dr Marek Kaczmarzyk 



 

 

 /treści: Układ kary i nagrody, niesymetryczne działanie bodźców, eustres  

I dystres, mobilizacja zasobów energetycznych w stanie stresu a wydatki 

na powtórne ich deponowanie w postaci glikogenu.. Płaty przedczołowe w 

stresie, struktura i funkcje, systemy Go/NoGo, motywacja i działanie 

demotywujące stresu. Badanie stresu fizjologicznego. Czym jest stres 

na poziomie energetyki organizmu? Pomiar poziomu emocji przy użyciu 

czujników i oprogramowania firmy SILAB - zjawisko stresu 

fizjologicznego i jego objawy./ 

16.30-18.00 
 

PAMIĘĆ I UWAGA. FIZJOLOGIA I ZNACZENIE PROCESÓW WYTWARZANIA 
ATRAKTORÓW PAMIĘCIOWYCH-- dr Marek Kaczmarzyk  
/Treści: Rodzaje pamięci i mechanizmy neurologiczne zapamiętywania; zmiany w 

sieci neuronalnej prowadzące do utrwalania się śladów pamięciowych, 

teoria traktorów sieci neuronalnej; trwałość śladów pamięciowych a 

czas i intensywność odświeżania; pamięć robocza jako nasze okno na 

świat, pojemność pamięci roboczej i testy pamięci, dlaczego definicje 

nie mogą być długie?; różne modele pamięci roboczej i ich użyteczność 

w praktyce; filtry pamięciowe./ 
20.30-22.00 Uroczysta kolacja połączona z niespodzianką i wymianą doświadczeń. 

 
 
 
 
 
 
4 czerwca 2019 r. – wtorek 
 

8.00-9.00  
 

Śniadanie 
 

9.30-10.30  
 

„Pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki”- mgr Beata 
Pańczak – pedagog szkolny ZS w Lubawie 

10.30- 12.30 „Pedagog idzie na zastępstwo…” – propozycja zajęć rozwijających kreatywność u uczniów – 
mgr Łukasz Kogut – konsultant ds. edukacji plastycznej 
  

12.30- 13.00 Przerwa - bufet kawowy 
 

13.00–14.00 
 

,,Awans zawodowy pedagoga" – mgr Bożena Rokicka- ekspert ds. awansu 
 

  
14.00 -15.00 Obiad, podsumowanie, rozdanie świadectw i materiałów. 

Oficjalne zamknięcie konferencji. 
 

Zastrzegamy sobie zmiany w programie konferencji z przyczyn niezależnych od organizatora. 


