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(rejestracja: 9:30-10:00, otwarcie: 10:00)

PSY W EDUKACJI: ICH ROLA, SZKOLENIE,
UMIEJĘTNOŚCI
Magdalena Nawarecka-Piątek

Dlaczego psy pracujące w AAE są wyjątkowe? Jak wybrać i
przygotować psa do wspierania dzieci w procesie edukacji?

(10:15 - 11:30)

POWITANIE
dr Agnieszka Boruta

Dlaczego sięgamy po praktyki z Polski i Norwegii w obszarze
edukacji z udziałem psów?

JAK WŁĄCZYĆ I ZAKTYWIZOWAĆ UCZNIÓW O
SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Wioleta Korzeniowska

Wykład na bazie doświadczeń w alternatywnych formach
edukacji. Jak szkoła, czy społeczność edukacyjna może wspierać
dziecko z indywidualnymi potrzebami.

podczas przerwy kawowej (11:30-12:30)



(12:30 - 14:30)

EDUKACJA WSPIERANA UDZIAŁEM PSA -
PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ NAD
SKUTECZNOŚCIĄ ZAJĘĆ.
dr Christine Olsen

Co nauka wie o odziaływaniu psów? Czy wykorzystanie zwierząt 
w procesie edukacji może skutecznie wspierać dzieci, które mają
trudności w edukacji? Zestawienie najciekawszych badań z
ostatnich lat.

PSIA LEKCJA - OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
EDUKACYJNY - JEGO CELE I SUKCESY - ANALIZA
FEEDBACKÓW NAUCZYCIELEK
Sabina Złotorowicz

Ocena największego programu edukacyjnego o bezpieczeństwie
dzieci psów. Analiza materiałów i przebiegu programu pod kątem
potrzeb nauczycielskich i rzeczywistości szkolnej.

JAK ZACHĘCIĆ DZIECI DO NAUKI? “SCHOOL
DAY” W DYREBAR OMSORG (NORWEGIA)
Line Sandstedt

Jak pomóc dzieciom, które nie lubią szkoły? Norweskie metody
aktywizacji oraz alternatywne sposoby usprawniające rozwój
społeczny dzieci. Przedstawienie idei programu “School day”, 
w którym uczniowie wchodzą w interakcje z psami i otwierają się
na szkolne realia. 

podczas przerwy kawowej (14:30-15:00)



Warsztat + dyskusja (15:00 - 16:00)

WARSZTAT + DYSKUSJA: 
NIE MA EDUKACJI BEZ RELACJI! 
Agata Bagdach, Dorota Parzyszek

Jak prowadzić zajęcia, żeby jak najbardziej wykorzystać zasoby
uczniów? Warsztat o budowaniu relacji z uczniem i metodach
wspólnego poszukiwania zasobów nawet tam gdzie wydaje się
ich nie być. 

Podczas dyskusji zaprosimy do rozmowy o roli relacji w edukacji
i popatrzymy na sytuacje edukacyjne gdzie chcemy dobrze, a
wychodzi "jak zwykle". 

PODSUMOWANIE ORAZ OSTATNIA SZANSA NA
PYTANIA I ODPOWIEDZI
Magdalena Nawarecka-Piątek

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy? Podsumowanie i wspólne
zastanowienie nad rolą psa w edukacji i wszelkich alternatywnych
metodach pracy w AAE i edukacji. 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu “Zaawansowany kurs blended-
learningowy dogoterapii dla profesjonalistów” korzystającego z dofinansowania
o wartości 106 tys. EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w
ramach funduszy EOG. Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoleniowej SZL
o zaawansowany kurs w zakresie dogoterapii dla profesjonalistów.




