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13 FORUM Wychowania Przedszkolnego  

19-21 kwietnia 2018 r. 

 

Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne SOLNE MIASTO 

ul. Tadeusza Kościuszki 15 

32-020 Wieliczka k. Krakowa 

 

 

 

Organizator: 

Organizatorem 13. FORUM Wychowania Przedszkolnego jest wydawca miesięcznika 

BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 

CEBP 24.12 Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków 

tel. 12 631 04 10 wew. 103, email: forum@blizejprzedszkola.pl 

Więcej informacji o wydarzeniu: www.forum.blizejprzedszkola.pl 

mailto:forum@blizejprzedszkola.pl
http://www.forum.blizejprzedszkola.pl/
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W programie: 

 

19 kwietnia (czwartek), 9.30 – 18.00 

Edyta Gruszczyk-Kolczyńska 

Jan Amos Jelinek – Na ramionach gigantów. Czyli o zapoznawaniu dzieci z urządzeniami 

technicznymi  

Monika Kluza – Śpiewem i tańcem kocham Cię Polsko! 

Gabi Mrozicka – Pokoloruj Polskę 

Michał Symonowicz – MALI WSPANIALI dookoła świata 

Dawid Modrzejewski – Bajki i prawdziwe historie tanecznym krokiem 

Aneta Pluta – O poczuciu własnej wartości 

Agnieszka Lasota 

 

20 kwietnia (piątek), 9.00 – 18.00 

Ewa Zielińska – O problemach przystosowania się dzieci do nowego środowiska 

wychowawczego i sprawdzonych sposobach ich łagodzenia 

Agnieszka Czeglik – Edukacja – innowacja okraszona daltonem, otulona pasją na 

fundamencie relacji 

Monika Kluza – Śpiewem i tańcem kocham Cię Polsko! 

Karolina Turek – Mów. Pozostań sobą. Nie rezygnuj. Trzy powody do tego, aby stać się 

odważnym nauczycielem 

Ludmiła Fabiszewska – NUTKI LUDKI. Przedszkolna gama 

Julita Jamza-Szik – Polskie pląsy 

Koncert niespodzianka  

 

21 kwietnia (sobota), 9.00 – 16.00 

Małgorzata Koc – Pokazywane wierszyki, czyli jak rozwijać mowę, pamięć i sprawność 

manualną dziecka 

Monika Kluza – Śpiewem i tańcem kocham Cię Polsko! 

Michał Symonowicz – MALI WSPANIALI dookoła świata 
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Kama Palińska – Wielokierunkowa percepcja muzyki w przedszkolu 

Baśniowa Kapela – Przedstawienie „Serce, serduszko” 

Ewa Morzyszek-Banaszczyk – Organizacja pracy w przedszkolu w kontekście praw dziecka 

 

Program będzie na bieżąco aktualizowany na stronie www.forum.blizejprzedszkola.pl  

 

 

 

Opłata za uczestnictwo 

 

Dla osób, które zapiszą się (i dokonają terminowej wpłaty) od 1 do 28 lutego 2018, cena za 

uczestnictwo wynosi 650 zł/1 os. Opłata obejmuje trzy dni. 

 

Dla osób, które zapiszą się od 1 marca 2018, cena za uczestnictwo wynosi 750 zł/1 os. 

Opłata obejmuje trzy dni. 

 

Istnieje możliwość zapisów na pojedyncze dni Forum – opłata za 1 dzień – 299 zł. 

 

Opłata za uczestnictwo obejmuje: koszty operacyjne związane z obsługą logistyczną 

uczestników, catering podczas FORUM (przerwy kawowe, lunch), zaświadczenie 

potwierdzające udział w formie doskonalenia zawodowego, materiały konferencyjne 

(dostępne podczas Forum), materiały pokonferencyjne rozszerzające omawiane tematy 

(dostępne po Forum), rekwizyty używane podczas zajęć. 

Na Forum każdy Uczestnik dostanie pakiet prezentowy od miesięcznika „Bliżej Przedszkola” 

oraz partnerów 13. FORUM z drobnymi i użytecznymi drobiazgami. 

 

Koszty dojazdu, dodatkowego wyżywienia oraz ewentualnego noclegu pokrywa Uczestnik 

we własnym zakresie. Na stronie www.forum.blizejprzedszkola.pl dostępna jest lista 

wielickich hoteli, w których dla Uczestników Forum dostępne są zniżki.  

 

http://www.forum.blizejprzedszkola.pl/
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