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„WPŁYW RODZICÓW NA SUKCESY EDUKACYJNE DZIECI” 

 

III EDYCJA KONFERENCJI 

SZKOŁA PARTNERSKA 

 

13 - 14 listopada Warszawa 
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń  

ul. Hoża 88, III piętro 
 

 
Szkoła tworzona przez rodziców, uczniów i nauczycieli. 

 Radość uczenia się w atmosferze swobodnego rozwoju i wspierania 

zainteresowań, pasji, zdolności, szacunku i dobrej komunikacji. 
 

 
Organizatorzy: 

Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy 
TRIO Rodzice w Edukacji 

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
 

 
 

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji mailem na adres: 
rodzice.forum@wcies.edu.pl lub biuro@rodzicewedukacji.pl 
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PROGRAM KONFERENCJI 
Piątek, 13 listopada 

 
 

15.30 – 15.45 

1. Idea partnerstwa w europejskich systemach edukacji.   

-dr Brigitte Haider - wieloletni wiceprezydent Europejskiego Stowarzyszenia Rodziców 

(European Parents Association - EPA) 

 

15.45 – 16.05 

2. Wpływ rodziców na osiągnięcia szkolne uczniów - na podstawie „Badań 

umiejętności podstawowych uczniów trzecich klas szkoły podstawowej”  

- dr hab. Małgorzata Żytko - Wydział Pedagogiki UW 

 

16.05 – 16.45 

3. Jak zachęcić dyrektorów i nauczycieli do współpracy z rodzicami - doświadczenia 

austriackie –dr Brigitte Haider (Austria) 

 

16.45 – 17.15 

4. Jak rodzice mogą wspierać rozwój talentów swoich dzieci we współpracy 

ze szkołą - doświadczenia niemieckie - Elvira Werner - psycholog edukacyjny, były 

członek zarządu EPA 

 

17.15 – 17.30 – przerwa  

 

17.30 – 17.50 

5. Na skrzydłach zamiast na plecach - czyli „lekcje wielointeligentne” 

- dr Wiga Bednarkowa – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 

 

17.50 – 18.05 

6. Wnioski z badań  „Samorządność rodzicielska w szkołach warszawskich” i kierunki 

działania na przyszłość - Katarzyna Zakroczymska - Warszawskie Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 

 

18.05 – 18.20 

7. Kierunki zmian w europejskich systemach edukacji - prezentacja z seminarium 

Rady Europy pt. „Wkład rodziców w kształtowanie atmosfery szkoły sprzyjającej budowaniu 

demokratycznych postaw obywatelskich” 

- Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Sylwia Kolczyńska – TRIO Rodzice w Edukacji 

 

18.20 – 18.40 

8. Jak na tureckim kazaniu - czyli wyuczona bezradność  i stereotypy w szkole – jak je 

wspólnie pokonać? - dr Sylwia Bedyńska - psycholog PAN i SWPS 

 

18.40 – 18.55 

9. Uhonorowanie szkół zasłużonych w budowaniu partnerstwa w edukacji 

 

 18.55 – 19.15 

10.  Podsumowanie konferencji 
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WARSZTATY 
Sobota, 14 listopada 

 
-------------------------------------------

 
10.00 – 13.00 

 
1. Rodzice - nauczyciele – dyrektorzy 

- partnerstwo i współdziałanie na rzecz 

ucznia 

- dr Brigitte Haider (Austria) 

tłumaczenie - Sylwia Kolczyńska 

 

2. Bezradność intelektualna - problem 

czy wyzwanie? 

Jak diagnozować i motywować uczniów 

z trudnościami w uczeniu się 

– dr Sylwia Bedyńska 

- psycholog PAN i SWPS 

 
-------------------------------------------- 

 

13.00 – 13.20 

przerwa 

 

--------------------------------------------- 

 

13.20 – 16.20 

 

3. Jak rodzice mogą wspierać rozwój 

talentów swoich dzieci 

we współpracy ze szkołą 

- Elvira Werner (Niemcy) 

tłumaczenie - Sylwia Kolczyńska 

 

4. Poznaj typ inteligencji twojego 

dziecka i rozwiń jego potencjał. 

- warsztaty opracowane w oparciu o teorię 

inteligencji wielorakich H.Gardnera 

- dr Wiga Bednarkowa - AJD 

 
--------------------------------------------- 

 
23 listopada 2009 

WCIES ul. Hoża 88 

16.00 – 19.00 

 

zajęcia adresowane  do rodziców dzieci uczęszczających do klas integracyjnych 

 

5. Jak budować partnerskie relacje między rodzicami i nauczycielami 

w klasach integracyjnych 

 - Teresa Kosiarek - Fundacja "Kreatywność" 

 

-------------------------------------------- 

 

Zapraszamy na stronę www.rodzicewedukacji.pl 


