
Joanna Białobrzeska 
Pedagog, nauczyciel edukacji wczesno-
szkolnej, ekspert medialny oraz konsultant 
poradnikowych stron internetowych dla 
rodziców i nauczycieli. Autorka ponad 
100 podręczników z zakresu edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej, książek 
dla dzieci, przewodników i pomocy 
dydaktycznych. Promotorka nowych metod 
pracy z dziećmi uwzględniających ich potrze-
by rozwojowe i style uczenia się. Od kilku 
lat prowadzi popularną audycję radiową 
dla Radia Warszawa pt. „Wychowywać, 
ale jak?”. Pomysłodawczyni i organizatorka 
festiwali, konferencji, warsztatów oraz akcji 
charytatywnych. W licznych spotkaniach 
z jej udziałem wzięło udział kilkanaście 
tysięcy nauczycieli, w tym wielu dyrektorów 
przedszkoli, szkół, metodyków, a także 
rodziców i opiekunów. W 2014 r. wystąpiła 
podczas międzynarodowej Konferencji 
TEDxWarszawa z prezentacją pt. „Fast Life”. 
Jest autorką blogu www.bialobrzeska.pl.

Zagadnienia: 

• Nauczyciel-kapitan, przewodnik dzieci-załogi na wielu etapach ich życia – wspólne 
„żeglowanie” od przedszkola do dorosłości. Świadomość wielkiej odpowiedzialności za innych, 
która nierozerwalnie łączy się z zawodem nauczyciela – analiza wielu czynników decydujących 
o spełnianiu pasji i osiąganiu satysfakcji. Priorytety, cele i zadania nauczycieli.

• Przykłady z niezwykłej przedszkolnej i szkolnej codzienności polskich placówek.     

Celem wykładu jest zaprezentowanie roli nauczyciela w świecie współczesnego dziecka.  
To także próba analizy obrazu dziecka we współczesnym świecie dorosłych – zwrócenie uwagi 
na relacje w rodzinach, samotność w grupie, skutki braku autorytetów. Wstępna część wykładu 
dotyczy omówienia funkcji pełnionej przez nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
– przyjęcie roli przewodnika w radosnym odkrywaniu świata, motywującego i inicjującego naukę 
poprzez zabawę, spontaniczne doświadczanie, zaspokajanie niczym nieograniczonej ciekawości, 
wnikliwości, a więc kształtowanie i rozwijanie kompetencji poznawczych i społecznych, które są tak 
ważne w edukacji każdego dziecka. Warto zwrócić uwagę na propozycję krótkiej charakterystyki 
postaw nauczycieli i ich wpływu na budowanie relacji nauczyciel – dziecko. Nie zabraknie także 
przykładów z niezwykłej przedszkolnej i szkolnej codzienności polskich placówek obrazujących 
realizację proponowanego modelu: statek (sala) i jego załoga (dzieci) – kilka słów o właściwym 
urządzeniu sali, stworzeniu właściwej atmosfery oraz ciągłym poznawaniu i akceptacji dzieci, ich 
możliwości, zainteresowań, potrzeb. Dużo przykładów z ważnego, a nie zawsze docenianego 
obszaru edukacyjnego, czyli nauczania mimochodem.

Przykładowe zagadnienia do analizy:
Co dla nas jest najważniejsze?
Jakie są nasze priorytety?
Jakim jestem kapitanem?
Czy jesteś człowiekiem z pasją?

Tomasz Kuźmicz 
Psycholog, doktorant oraz wykładowca  
w SWPS. Koordynator pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej Przedszkola 
„Rośnij z Didasko”, Szkoły Podstawowej 
„Didasko” oraz Autorskiego Gimnazjum 
Joanny Białobrzeskiej w Warszawie. 
Naukowo interesuje się psychologią rozwoju 
ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju 
emocji złożonych u dzieci. Współpracuje  
z Akademickim Centrum Psychoterapii 
i Rozwoju przy SWPS. Zajmuje się 
psychoedukacją dzieci i rodziców oraz 
wdrażaniem zindywidualizowanych metod 
wspomagania dzieci w placówkach 
oświatowych i w środowisku domowym. 
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli.  
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Pozytywnej.

Zagadnienia: 
• Mechanizmy motywacyjne – wprowadzenie  

Charakterystyka zjawiska motywacji w ujęciu psychologicznym – rodzaje motywacji, związek 
z zachowaniem człowieka, podstawowe mechanizmy motywacyjne

• Narzędzia wzmacniające i osłabiające motywację  
Skuteczny plan oddziaływań – formułowanie celu działania. Analiza zachowania  
z uwzględnieniem mechanizmów motywacyjnych. Konstruowanie planu oddziaływań  
– planowanie oraz wdrażanie systemu motywacyjnego.

Celem ogólnym wykładu jest zapoznanie uczestników spotkania z psychologicznymi mechanizmami 
motywacji oraz wyposażenie ich w umiejętności związane z wywoływaniem oraz utrzymywaniem 
zaangażowania dziecka w wybrane aktywności. Po wykładzie uczestnicy będą posiadali wiedzę 
na temat podstawowych mechanizmów motywacyjnych, będą potrafili rozróżniać podstawowe 
rodzaje motywacji, będą znali podstawowe narzędzia służące wzmacnianiu oraz osłabianiu 
motywacji, będą posiadali umiejętność skonstruowania podstawowego systemu motywacyjnego.

KONFERENCJA WIZJONERZY PRZYSZŁOŚCI

organizowana dla 

naucZycieli edukacJi PrZedSZkolneJ  
i WcZeSnoSZkolneJ 

przez WydaWnictWo didaSko

we współpracy z OŚROdKIEm 
doSkonalenia naucZycieli

w ZachodnioPoMorSkiM centruM 
edukacJi MorSkieJ i PolitechnicZneJ 

W SZcZecinie 

4 marca 2015, godz. 14.00 – 17.45

W poruszanych zagadnieniach postaramy 
się przybliżyć uczestnikom spotkania problem 
postrzegania i rozumienia wiary w siebie i we 
własne możliwości, wiary w urzeczywistnienie 
wizji tego, co się chce osiągnąć, motywowania 
do realizowania wyznaczonych celów.  
Kluczowymi pojęciami będą nie tylko wizja, 
wiara, pasja, motywacja, ale i determinacja. 
Podzielimy się wyczerpującymi radami  
i wskazówkami związanymi z problemami 
codziennego życia szkoły i przedszkola. 
Zaprezentowane wątki wzbogacimy licznymi 
przykładami i sprawdzonymi sposobami 
postępowania. Warto je poznać i zanalizować.

Program konferencji:

14.00 – 14.30  Rejestracja uczestników 
                        Kawa, herbata, ciastko

14.30 – 16.00  Joanna Białobrzeska
                       Wypłyń z nimi na głębię.
                        Ograniczenia i możliwości dzieci

16.00 – 16.15  Przerwa

16.15 – 17.45  Tomasz Kuźmicz
                        Od niechęci do zainteresowania i zaangażowania
                        Skuteczne metody motywowania


