
42

U N I W E R S Y T E T  Z I E L O N O G Ó R S K I  N r  2  | 2 5 9 |  l u t y  2 0 1 9

WIadOmOścI  WYdZ IałOWE

wydział pedagogiki, psychologii i socjologii

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej zor-
ganizował 15 grudnia 2018 r. Wykład Mistrzów, który wy-
głosił prof. dr hab. Krzysztof J. Szmidt, kierownik Katedry 
Edukacji Artystycznej i Pedagogiki Twórczości Uniwersyte-
tu Łódzkiego, wybitny specjalista w dziedzinie pedagogiki 
twórczości. Podczas wykładu pt. Pedagogika twórczości, 
prelegent przybliżył słuchaczom system pojęć z zakresu 
pedagogiki twórczości, zapoznał ze sposobem badania pro-
blemów wychowania do twórczości i kreatywności, pomocy 
w rozwoju i psychoedukacji oraz animacji społeczno-kultu-
ralnej. Ukazał edukacyjne konteksty rozwoju kreatywności 
pedagogicznej oraz metodyczne uwarunkowania kształto-
wania twórczych postaw dzieci. Dodatkowo zaprezento-
wał dane dotyczące pracy z dzieckiem w kierunku rozwoju 
jego kreatywności oraz budzenia wrażliwości estetycznej 
wobec sztuki wysokiej i popularnej, wobec różnych formy 
ekspresji artystycznej.

Kolejny wykład z cyklu Wykłady Mistrzów odbył się 
w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

11 stycznia 2019 r., pt. Nowy model kształcenia nauczy-
cieli wczesnej edukacji. Założenia teoretyczne, standardy 
kształcenia, tryb i forma kształcenia. Wygłosiła go prof. 
dr hab. Bożena Muchacka, kierownik Katedry Pedagogi-
ki Przedszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN 
w Krakowie. 

W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na ta-
kich wątkach problemowych jak: profesjonalny rozwój 
nauczyciela, podmiotowe i zewnętrzne ograniczenia roz-
woju zawodowego nauczycieli wczesnej edukacji oraz 
bariery i ograniczenia refleksyjnego rozwoju nauczycieli 
tego szczebla kształcenia. Przedstawiła także filary kon-
cepcji kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, diagnozę obecnego stanu ich kształ-
cenia oraz propozycję zmian w tym zakresie wynikającą 
ze spotkań diagnostycznych. W końcowej części wykładu 
jego autorka przybliżyła słuchaczom założenia teore-
tyczne nowego modelu kształcenia nauczycieli wczesnej 
edukacji i procedury ich realizacji.

Oba wykłady skierowane były do pracowników naukowo-
-dydaktycznych, studentów studiów podyplomowych oraz 
studentów pierwszego i drugiego stopnia. Po zakończeniu 
każdego z wykładów odbyła się rzeczowa dyskusja na te-
mat podjętej w nich problematyki.

Mirosława Nyczaj-Drąg
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Prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia  WPA UZ,  
dr Piotr Mysiak, doceniony przez agencję Komisji 
Europejskiej

Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds. nauki 
i jakości kształcenia WPA UZ, dr Piotr Mysiak, został eks-
pertem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA). Jest to agencja Komisji Europej-
skiej, która zarządza środkami finansowymi przeznaczonymi 
m.in. na edukację, kulturę, sektor audiowizualny, sport czy 
aktywność obywatelską. Jej misją jest wspieranie Komisji 
Europejskiej w realizacji i prowadzeniu projektów oraz fun-

duszy we wspomnianych 
obszarach. Jednym z naj-
bardziej znanych progra-
mów EACEA jest Erasmus+ 
promujący wymianę mię-
dzynarodową w szkolnic-
twie wyższym. To właśnie 
w tym zakresie doceniono 
kwalifikacje dr. P. Mysia-
ka, który weźmie udział 
jako niezależny ekspert 
już w najbliższej sesji 
oceny projektów zgłoszo-
nych do konkursu w 2019 
r. Erasmus+ Capacity Buil-
ding in the Field of Higher 
Education (EAC/A03/2018). Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.


