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s u kc e s y n a s z yc h p r ac o w n i kó w

dr hab. Marzenna
Magda-Adamowicz
Studia magisterskie edukacji wczesnoszkolnej skończyła na WSP w Bydgoszczy. Po ośmioletniej pracy nauczycielskiej, ze stopniem doktora nauk humanistycznych w
zakresie pedagogiki, wzięła udział w konkursie na etat
adiunkta do Zakładu Pedagogiki Ogólnej w Wyższej Szkole Pedagogicznej im T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze,

w którym została zatrudniona 1 września 1997 r. Już
w okresie 1997 - 2003 była zatrudniona w Katedrze Edukacji Początkowej Wydziału Pedagogicznego Mazowieckiej Wyższej Szkole Humanistyczno - Pedagogicznej w
Łowiczu, prowadząc wykłady z teoretycznych podstaw
i poszczególnych metodyk nauczania początkowego,
metodyki edukacji kreatywnej oraz seminarium magisterskie. Kolejno w latach 2003-2006 była prodziekanem
Wydziału Pedagogicznego i kierownikiem studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy,
prowadząc wykłady z teoretycznych podstaw i metodyki
zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, metodyki edukacji kreatywnej, twórczego rozwiązywania problemów,
pedagogiki przedszkolnej, pedeutologii oraz seminarium
dyplomowe.
Od początku pracy nauczycielskiej i naukowej specjalizuje się w pedagogice, uprawiając dydaktykę, pedagogikę
wczesnoszkolną z poszczególnymi jej metodykami, pedeutologię i pedagogikę twórczości.
Współpracuje naukowo z: Institut Sozial- und Kulturforschung w Duisburgu, Uniwersytetami: w Ostrawie, Preszowie, Poznaniu, Lublinie i Kielcach uczestnicząc w licznych
seminariach naukowych.
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W ciągu swojej dziesięcioletniej kariery naukowej prowadziła indywidualnie pięć tematów badawczych i osiem
zespołów badawczych, czego efektem są: dwie prace zbiorowe pod Jej naukową redakcją (Modernizowanie edukacji
wczesnoszkolnej, Zielona Góra 2004; Twórczość dzieci we
wstępnej edukacji, Legnica 2005), trzy monografie (Kształtowanie wrażliwości moralnej uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 1999; Edukacja od źródeł. Program autorski edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2000; Wizerunek
twórczego pedagogicznie nauczyciela kl. I-III, Zielona Góra
2007; Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Zielona
Góra 2009) i 87 artykułów w periodykach oraz pracach
zbiorowych polskich i zagranicznych. Prowadziła wykłady i seminaria dla pracowników nauki
naszego uniwersytetu oraz kieleckiego
i łódzkiego.
Od momentu podjęcia etatu adiunkta
na Uniwersytecie Zielonogórskim czynnie uczestniczyła w 56 konferencjach
krajowych i zagranicznych. Pod jej kierunkiem obroniło prace magisterskie 74
studentów, 50 – prace licencjackie i 35
– prace dyplomowe na studiach podyplomowych.
Indywidualnie opracowała na studia
chpedagogicznych programy przedmiotów: wychowanie do życia w rodzinie,
pedagogiki twórczości i zdolności, pedagogiki czasu wolnego, tworzenia
autorskich programów, teoretycznych
podstaw edukacji wczesnoszkolnej i jej
poszczególnych metodyk oraz zbiorowo
podstaw pedagogiki, pedagogiki ogólnej i pedeutologii.
Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego wydała: jedną książkę naukową
Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, Toruń 2011;
drugą monografię naukową we współautorstwie z I. Paszendą, Treningi twórczości a umiejętności
zawodowe, Toruń 2011; pracę, którą naukowo redagowała
Twórczy pedagogicznie nauczyciele klas młodszych. Obszary i panorama problematyki, Gniezno 2011 r. i 14 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.
Prof. Marzenna MAGDA-ADAMOWICZ od grudnia 2010 r.
prowadzi seminarium doktoranckie raz w miesiącu, w którym uczestniczy sześć osób, koncentrujących się na badaniach naukowych dotyczących twórczości dzieci i młodzieży. Zorganizowała i realizuje badania naukowe: dwa
indywidualnie i pięć zespołowo, które dotyczą twórczości
dzieci młodszych i ich nauczycieli oraz gotowości 6-latków
do podjęcia obowiązku szkolnego i indywidualizacji pracy
w klasach I-III.
Od 2009 r. jest członkiem Zespołu Dydaktycznego przy
KNP PAN. Od 2005 r. jest rzeczoznawcą podręczników z ramienia MEN. W swojej karierze zawodowej uzyskała trzy
razy nagrodę Rektora, medal Al. Kamińskiego, odznakę
zasłużonych dla Chorągwi, 4 nagrody dyrektora szkoły i 63
innych drobnych wyróżnień oświatowych.
Ewa Pasterniak-Kobyłecka

