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DZIAŁALNOŚĆ KOŁA
NAUKOWEGO PEDAGOGÓW
SGGW
Koło Naukowe Pedagogów SGGW jest organizacją studencką działającą
przy Wydziale Nauk Społecznych SGGW od 2009 roku. Naszym celem jest
rozwijanie zainteresowań naukowych wśród studentów pedagogiki,
prowadzenie samodzielnych badań z zakresu nauk humanistycznych i
społecznych, popularyzowanie najnowszych osiągnięć i trendów w wyżej
wymienionych dziedzinach, aż w końcu również umożliwianie studentom
skonfrontowania już nabytej wiedzy teoretycznej z praktyką.
Do Koła należy aktualnie 48 osób - przeważnie studentów pedagogiki
SGGW. Uczestniczą one w działaniach koordynowanych przez pięcioosobowy
Zarząd Koła i cztery sekcje tematyczne - sekcję edukacji permanentnej
(skupiającą się na zagadnieniach nauczania osób dorosłych i starszych, a także
doskonalenia zawodowego), sekcję terapii psychologiczno-pedagogicznej
(pochylającą się nad zagadnieniami różnorakich zaburzeń i patologii w rozwoju

psychofizycznym dziecka), sekcję instrumentalno-wokalną (którejnaczelną
dziedziną działań jest zagadnienie wykorzystania sztuki, arte-terapii w pracy
pedagogicznej) i sekcję turystyczną (wykorzystującą turystykę i
kulturoznawstwo jako drogę do wychowania).
W przeciągu trzech lat działania Koło zorganizowało i przeprowadziło wiele
różnorodnych przedsięwzięć, wśród których należy wspomnieć m.in. o:

KONKURS NA LOGO KOŁA
(marzec 2012)
Konkurs w ramach którego
studenci Wydziału mogli zaproponować
swoje propozycje na logo Koła, które
mogło by być używane przy materiałach
promocyjnych i dokumentach organizacji.
Zwycięzcą została Katarzyna Cholewa,
a przygotowany przez Nią projekt
można oglądać między innymi na
okładce albumu.

WARSZTATY Z ZAKRESU GIER I ZABAW INTEGRACYJNYCH
(trzy edycje w 2012 i 2013 roku)
Trzy edycje zajęć warsztatowych dla studentów pedagogiki, z zakresu
wykorzystania gier i zabaw w
pracy
pedagoga. Jakimi
zabawami można rozpocząć
pracę z nową grupą, w jakiej
grze można bezpiecznie i
kreatywnie rozładować napięcie,
jak twórczo wykorzystać
otaczające nas przedmioty
pokazywała Joanna

Pińkowska – doświadczony animator.
STUDENCKA KONFERENCJA
„EDUKACJA DOROSŁYCH NA POZIOMIE WYŻSZYM Z PERSPEKTYWY SUKCESU
ŻYCIOWEGO STUDENTÓW"
(maj 2012)
Konferencja zorganizowana
dla i przez studentów SGGW i UW,
poświęcona
zagadnieniom
skutecznego kształcenia młodychdorosłych. Spośród wygłoszonych
referatów nagrodzono pracę
„Akademickie kariery kobiet”
Joanny Pińkowskiej, a dwie inne
wyróżniono
("Motywacje
edukacyjnych
osiągnięć
studentów" i "Jak skutecznie uczyć
dorosłych").

WARSZTATY Z ZAKRESU ZASTOSOWANIA DRAMY W PEDAGOGICE
(maj 2012)
Zajęcia warsztatowe z
technik
teatralnych
i
dramowych. Katarzyna Leks
(absolwentka
UW,
doświadczony instruktor ZHP)
podzieliła się swoją wiedzą i
doświadczeniem z zakresu
zastosowań technik dramowych
w pracy pedagoga. Studenci
mogli uczestniczyć w licznych
ćwiczeniach i
zabawach,
sprawdzając ich skuteczność na
sobie samych.

KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
(dwie edycje w latach 2012 i 2013)
Kurs wychowawców kolonijnych
organizowany przy współpracy z
Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli
„Edukator”.
Liczni studenci z
poszczególnych wydziałów SGGW
(m.in. Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu, Nauk o Żywieniu Człowieka
i Konsumpcji) w ciągu pięciodniowego
kursu, mieli okazję zdobyć uprawnienia
konieczne do
wyjazdów jako
samodzielny wychowawca na kolonie,
zielone szkoły i inne placówki.
KURS PIERWSZEJ POMOCY
(dwie edycje w latach 2012 i 2013)
8-godzinny, certyfikowany kurs
pierwszej pomocy organizowany dla nas
przez Harcerską Grupę Ratowniczą
„Bemowo” – jednostkę ratowniczą
współpracującą m.in. z Państwową
Strażą
Pożarną,
Pogotowiem
Ratunkowym, organizatorami większości
dużych imprez w Warszawie. W trakcie
zajęć z doświadczonymi ratownikami
studenci mieli okazję poznać podstawy
Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
(RKO), wykorzystania Automatycznych
Defibrylatorów Zewnętrznych (AED),
radzenia sobie z ranami, poparzeniami,
zatruciami i dziesiątkami innych
kryzysowych sytuacji.

STUDENCKA KONFERENCJA
„JANUSZ KORCZAK – WSPÓŁCZESNY SOKRATES”
(czerwiec 2012)
Konferencja
studencka
poświęcona pamięci i dorobkowi
pedagogicznemu Janusza Korczak.
Studenci rozważali takie kwestie jak
samorząd dziecięcy w systemie
wychowania Janusza Korczaka, prawa
dziecka w Zjednoczonej Europie,
przybliżyliśmy sylwetki placówek
pracujących do dziś metodami
Korczakowskimi.

DZIEŃ DZIECKA SGGW
(czerwiec 2012)
Wraz
ze
studentami
III roku przygotowaliśmy obchody
dnia dziecka dla
dzieci z
zaprzyjaźnionych szkół i placówek
wychowawczych.
Studenci
przygotowali
przedstawienie
teatralne "Królewna śnieżka", a
my gry i zabawy ruchowoartystyczne.

STUDENCKA KONFERENCJA
„EDUKACJA PERMANENTNA JAKO WYZWANIE XXI WIEKU"
(marzec 2013)
Konferencja pod patronatem
burmistrza Ursynowa, poświęcona
zmianom zachodzącym na rynku
edukacji permanentnej. Powszechny
dostęp do informacji, ewolucja roli
szkoły i nauczyciela, ciągle zmieniające
się wymagania pracodawców wobec
pracowników i jak współczesne
instytucje sobie z tym radzą - to
niektóre zagadnienia, które zostały w
jej trakcie poruszone.

STUDENCKA KONFERENCJA
„NOWE UZALEŻNIENIA - WYZWANIE PEDAGOGÓW XXI WIEKU"
(czerwiec 2013)
Konferencja zorganizowana
przez sekcje terapii psychologicznopedagogicznej w
Bibliotece
Głównej SGGW na
której
wykładowcy i studenci pedagogiki
mieli okazję przedstawić najnowsze
zagrożenia ze strony używek takie
jak uzależnienie od komputerów,
zakupów, telefonów komórkowych,
sekt, dopalaczy, czy nawet seksu.

