
 
POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW  
PEDAGOGIKI C. FREINETA 
62 – 200 GNIEZNO, ul. Żwirowa 9,  

tel. kom. 696022022, www.freinet.pl 
KRS 0000020298,  REGON: 010890776,   

NIP: 532-12-26-437,  
konto: PKO BP O/GNIEZNO 36 102041150000920200410803 

 
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu 

Fundacja Generator Inspiracji 
 

serdecznie zapraszają animatorów i sympatyków na: 
 

 
 

której tematem przewodnim jest  

„Pedagogika C. Freineta a nowoczesne technologie  
informacyjno-komunikacyjne” 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY: 
Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta  
Grupa Regionalna Przemyśl PSAPCF 
Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli Oddział w Przemyślu 
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli – animatorów pedagogiki C. Freineta działająca 
przy PCEN Oddział w Przemyślu 
 

Fundacja Generator Inspiracji 
Fundacja Rozwoju Wolontariatu 
Starostwo Powiatu Przemyskiego 
 

TERMIN KONFERENCJI: 1 - 4 października 2015 r. (czwartek - niedziela) 
MIEJSCE KONFERENCJI: Przemyśl/ Lwów 
 

PROGRAM KONFERENCJI: 
 

1 października (czwartek): W Przemyślu witamy ... :) 
 

do 13:00 przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
13:30 Otwarcie konferencji  
14.00 – 17:30 blok wykładowy, a w nim m.in.: 

• „Koncepcja pedagogiczna Celestyna Freineta odpowiedzią na potrzeby edukacyjne 
współczesnego dziecka” - Kazimiera Piwko, PSAPCF 

• „Nowe technologie w szkołach - czy faktycznie są już obecne i potrzebne? 
z uwzględnieniem prawnych aspektów ich wykorzystania” – Adam Ptasiński, FGI  

• „Młodzieżowe Laboratorium Nauki jako metoda, która umożliwia uczniom rozwój 
zainteresowań i pasji w obszarze nauk ścisłych i nie tylko” – Monika Kozdraś - Grzesik, FGI 

• „Wolontariat jako skuteczna forma rozwoju kompetencji społecznych w szkole” – 
Kamil Wrzos, FGI i FRW 

• „Techniki pracy Freineta w polskiej szkole – przykłady dobrej praktyki” – Marzena Kędra, 

PSAPCF i Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej „Cogito” 

19.00 – 21.00 wieczór przyjaźni  



2 października (piątek): Nauczamy .... 
 

8:00 śniadanie 
9:00 – 9:15 sprawy organizacyjne 
9.15 – 16:00  blok warsztatowy, a w nim m.in. 

• Przegląd technik freinetowskich od A do Z  
• Nowoczesne technologie a techniki pracy Freineta  
• Cztery dziedziny – doświadczenia i eksperymenty naukowe 
• Studio Interaktywnej Nauki i Zabawy  
• Ruch freinetowski na świecie – doświadczenia i osiągnięcia 

17:00 Prezentacja grup warsztatowych 
18:00 kolacja 
19:00 panel dyskusyjny 
 
 
3 października (sobota): Doświadczamy... 
 

Wariant I Doświadczenia za wschodnią granicą – całodniowy wyjazd do Lwowa zakończony 
spektaklem w Operze Lwowskiej 

• 5.00 wyjazd 
• doświadczenia poszukujące Lwów 
• obiad 
• spektakl w operze 
• powrót do Przemyśla (ok. 24.00) 

 
Wariant II Tu też jest pięknie – doświadczenia poszukujące – Przemyśl i okolica 

• 8:30 śniadanie  
• 9:00 – 16:00 zajęcia terenowe w „Mieście stromych uliczek i wspinających się po nich 

wież starych kościołów”, doświadczenia poszukujące w Krasiczynie, obiad oraz 
przygotowanie prezentacji 

• 18.00 kolacja 
 
 
4 października: Się żegnamy, ale wracać gdzie mamy 
 

8:00 śniadanie 
9:30 - 12:00 

• prezentacja efektów pracy wraz z podsumowaniem konferencji 
• czas dla KZK PSAPCF 
• „Neurodydaktyczne uwarunkowania procesu uczenia się uczniów a intuicja pedagogiczna 

C. Freineta” - Elżbieta Komarnicka, PCEN  
• podsumowanie konferencji 

12:00 zwiedzanie Przemyśla z przewodnikiem (dla chętnych) 
 

 

Program może ulec wzbogaceniu (drobnym modyfikacjom) 

 

Chcemy podtrzymać tradycję „Wieczoru Przyjaźni” połączonego z prezentacją 

GRUP REGIONALNYCH przywieziony z Waszego regionu przysmak mile widziany. 



ZAKWATEROWANIE: HOTEL ACCADEMIA*** http://www.hotelaccademia.pl/hotel-w-
przemyslu.html 
 

ATRAKCJE: PRZEMYŚL:  http://www.polskieszlaki.pl/przemysl.html 
 

LWÓW: http://turystyka.wp.pl/kat,1036545,title,Lwow-najwieksze-
atrakcje,wid,15579745,wiadomosc.html?ticaid=114d78 
Zgłoszenia pod linkiem: 
https://docs.google.com/forms/d/13VkBn0UpVw1N_DU7H5gJO7t1hjeMB7FervwOOZfVDXI/vie
wformprzyjmujemy do 30 czerwca 2015 r. 
UWAGA: Dla osób wybierających wariant z wyjazdem do Lwowa termin potwierdzenia 
przyjazdu to 30 maja 2015 r. 
 

Cena zależy od rodzaju świadczeń, z których będzie korzystał uczestnik konferencji. 
Nadmieniamy, że organizatorzy konferencji nie ponoszą odpowiedzialności prawnej podczas 
wyjazdu zagranicznego. Wszelkie świadczenia zostaną zorganizowane, jednakże każdy 
z uczestników prywatnie ponosi odpowiedzialność. 
 

• Wariant I - 550 zł dla członków PSAPCF/ dla niezrzeszonych 580 zł – udział  
w konferencji zwiedzanie Lwowa(obejmuje pełne zakwaterowanie oraz wyżywienie  
a także bogaty wachlarz szkoleń i warsztatów zarówno w centrum konferencyjnym jak 
i w terenie wraz z wyjazdem do Lwowa). Niezbędny do wyjazdu jest ważny paszport! 

 

• Wariant II - 470 zł dla członków PSAPCF/ dla niezrzeszonych 500 zł – udział 
w konferencji zwiedzanie Przemyśla i okolic (obejmuje pełne zakwaterowanie oraz 
wyżywienie a także bogaty wachlarz szkoleń i warsztatów zarówno w centrum 
konferencyjnym jak i w terenie) 

 
HARMONORAM WPŁAT: 
Wariant I:  
I rata do 30 czerwca – 250 zł 
II rata do 10 września – 200 zł 
III rata na miejscu – 100 zł /130 zł 
 

Wariant II:  
I rata do 30 czerwca – 250 zł 
II rata do 10 września – 120 zł 
III rata na miejscu – 100 zł/130 zł 
 

Wpłaty przyjmujemy na konto Stowarzyszenia PKO BP O/GNIEZNO 36 1020 4115 0000 9202 
0041 0803. W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko z dopiskiem konferencja 
w Przemyślu. Przykład: Ada Dorociak, Konferencja Przemyśl. W wypadku rezygnacji kosztów 
nie zwracamy – można poszukać osobę na zastępstwo. 
Bardzo prosimy o przywiezienie ze sobą legitymacji członka PSAPCF z aktualnym wpisem 
potwierdzającym opłacenie składki członkowskiej. Osoby bez legitymacji i opłaconej składki za 
2015 r. zostaną potraktowane jako sympatyk Stowarzyszenia.  
 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: konferencja2015przemysl@gmail.com 
Kolejne informacje będą Państwo otrzymywać drogą elektroniczną.  

 

DO ZOBACZENIA W MIEŚCIE, DO 
KTÓREGO NIEDŹWIADKI SAME PRZYCHODZĄ ;) 

http://polska.newsweek.pl/przemysl--niedzwiedz-zostal-odnaleziony,51394,1,1.html 


