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Białystok, 08.09.2014 r.

Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wsparcie naszej inicjatywy i wzięcie udziału w III Konferencji
Dziecięcej „Pamięć codzienności Rodziny – o czym warto pamiętać, o czym nie można
zapomnieć”, która odbędzie się 16 października 2014 r. na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku w ramach Tygodnia Dziecka. Szczegółowy
program konferencji zostanie przesłany pocztą elektroniczną Dyrektorom szkół
oraz Nauczycielom, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa w konferencji.
Kartę uczestnictwa w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
konferencjadziecka@onet.pl do dnia 28 września 2014 r.
Zwracamy się z prośbą do Dyrekcji Szkół Podstawowych oraz Nauczycieli i Uczniów
klas IV-VI o napisanie bajki edukacyjnej na temat „Pamięć codzienności Rodziny – o czym
warto pamiętać, o czym nie można zapomnieć” w ramach III Konferencji Dziecięcej z okazji
Tygodnia Dziecka. Celem konferencji jest umożliwienie dzieciom z klas IV-VI
wypowiedzenia się za pomocą bajki na temat tego co warto i należy pamiętać z życia
codziennego swojej rodziny. Mamy również na uwadze stworzenie sytuacji w której dorośli
będą mogli zobaczyć środowisko dziecka widziane jego oczami. Celem pracy jest rozwijanie
umiejętności wizualizacji i fantazjowania oraz dostrzeganie elementów bajkowych
we własnym życiorysie.
Założenia organizacyjne:


Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy przesłać drogą elektroniczną na adres:
konferencjadziecieca@onet.pl do dnia 28 września 2014 r.



Prosimy, aby napisanie bajki było poprzedzone rozmową na forum klasy na temat
tego co warto i należy pamiętać z życia codziennego swojej rodziny. Przed
przystąpieniem do pracy warto dzieci zapewnić, że wszystkie bajki, które napiszą są
dobre, bo każde dziecko – tak jak wielcy pisarze, tworzy w swoim niepowtarzalnym
stylu. Praca dobra, to praca która powstaje samodzielnie, z miłością
i z zaangażowaniem. Po napisaniu bajek można omówić pracę.

Instrukcja napisania bajki:
Część I - Wizualizacja
Usiądźcie wygodnie. Wyobraźcie sobie, że jesteście pisarzami. Twórzcie w głowie bajkę,
bajkę artystyczną, niepowtarzalną. Wyobraźcie sobie formę tej bajki, jej kształt, treść, fabułę,
bohaterów. Zaczynacie tworzyć bajkę, pisać, rysować.
Część II - Tworzenie bajki
Napisz / narysuj bajkę edukacyjną, w której opowiesz o wydarzeniu z życia codziennego
Twojej Rodziny, które jest dla Ciebie ważne. Może bohaterem bajki będzie KTOŚ z Twojej
Rodziny lub COŚ co jest w Twojej Rodzinie. Może to być bajka o czymś bardzo ważnym.
O czymś co było. Przeminęło. Może to być bajka z morałem lub bez. Bajka z pytaniem
albo z wykrzyknikiem. Ważne, żeby to była bajka o Twojej Rodzinie.



Prace nadesłane na konferencję muszą być pracami samodzielnymi, bowiem prace
wykonane przez dorosłych nie będą dopuszczone do prezentacji.



Na odwrocie pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora, nazwa szkoły,
klasa i nazwisko wychowawcy oraz tytuł pracy.



Prace należy składać drogą elektroniczną, oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką
kurierską (na koszt nadsyłającego), do 05 października 2014 r. (decyduje data
stempla pocztowego) na adres:
Katedra Historii Wychowania
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20, 15-328 Białystok
Dopisek: Konferencja Dziecięca



Listę autorów wraz z tytułami prac przesłać należy drogą elektroniczną na adres:
konferencjadziecieca@onet.pl do dnia 05 października 2014 r.



Prace zgłoszone na konferencję nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Wydziału
Pedagogiki i Psychologii



Udział w konferencji jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie
publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach
utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne,
elektroniczne, optyczne, CD-ROM) wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie
do pamięci komputera, a także prezentowania prac na wystawach, organizowanych
w celu popularyzacji działań edukacyjnych.



Prace będą weryfikowane na podstawie samodzielności i stopnia zaangażowania
w napisanie bajki.



Prezentacja bajek odbędzie się w dniu konferencji 16 października 2014 r.
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.



W ramach konferencji wszystkie nadesłane prace zostaną nagrodzone jeżeli spełnią
powyższe warunki. Nagrodą będą indywidualne dyplomy uczestnictwa w konferencji
wystawione przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii, przeczytanie
wybranych bajek w ramach konferencji oraz ekspozycja bajek na wystawie
zorganizowanej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB. Wybrane prace zostaną
opublikowane w przygotowywanej książce dotyczącej Tygodnia Dziecka
w Białymstoku.



Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie:
www.pedagogika.uwb.edu.pl
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