
Organizatorzy:  

Konferencja pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  

prof. dra hab. Antoniego Różalskiego 

 

 

Konferencja „Budzącej się szkoły” 

Od kultury nauczania do kultury uczenia się 

4 października 2016 r. 

 

„Nie zmuszajmy do aktywności, ale wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz 

twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku 

pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo wiedzieć chciało.”  

 

Janusz Korczak 

 

Część wykładowa – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12  

9.30 – 10.00 Rejestracja 

10.00 – 10.20 Rozpoczęcie konferencji:  Bożena Będzińska-Wosik, Izabella Gorczyca, 
Marzena Żylińska 

10.20 – 11.50 Wykład Margret Rasfeld: Dzieci chcą się uczyć! Stworzenie warunków dla 
zindywidualizowanej nauki wyrazem szacunku dla uczniów. 

11.50 – 12.20 Wykład Marzeny Żylińskiej: Od kultury nauczania do kultury uczenia się 

12.20 – 12.40 przerwa kawowa 

12.40 – 13.20 Uczniowski panel dyskusyjny: Jakiej szkoły potrzebują uczniowie? Czego 
potrzebujemy, a co nam przeszkadza? 

13.20 – 13.50 Andrzej Czerwiński, Krzysztof Gil: Przestrzeń architektoniczna budzącej 
się szkoły 

13.50 – 15.40 przejazd do SP nr 81 na Bałutach, lunch 
 

Część warsztatowa – Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi, ul. E. Plater 28/32 

15.40 – 19.00 Edukatorium: Prezentacja i tworzenie materiałów edukacyjnych 
niezbędnych do wprowadzenia kultury uczenia się 

 

Warsztaty poprowadzą: Margret Rasfeld, polscy nauczyciele różnych przedmiotów  

i uczennica z ESBZ w Berlinie. 

 



Organizatorzy:  

Rejestracja do 20 września 2016 r.  

https://goo.gl/forms/2rx6QKrU8K9eZlmp2 

 

Opłata konferencyjna: 

Uczestnictwo w obu częściach konferencji  –  160 zł. (w tym poczęstunek w przerwie 

kawowej oraz lunch) 

Uczestnictwo w  części I – 100 zł. (w tym poczęstunek w przerwie kawowej) 

 

W przypadku zgłoszenia 5 osób i więcej z jednej szkoły prosimy o kontakt 

w celu ustalenia opłaty: 

kontakt@budzacasieszkola.pl 

tel. 508 644 706 

 

Wpłata na konto: 

Fundacja Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW 

numer rachunku 36 2490 0005 0000 4600 4066 4312 

 

Konferencja „Budzącej się szkoły” 

 

Liczba miejsc dla uczestników warsztatów jest ograniczona. O zakwalifikowaniu 

decydować będzie kolejność zgłoszeń.  

https://goo.gl/forms/2rx6QKrU8K9eZlmp2
mailto:kontakt@budzacasieszkola.pl

