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Targi Edukacyjne już
w nadchodzący
weekend – czytaj s. 2 i 3
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Uczelnie w Poznaniu
Studentem pedagogiki
otwierają nowe kierunki najlepiej być na UAM
– więcej s. 4-5
– więcej s. 6

Poznańskie Targi
Książki Pegazik
– czytaj s. 8-9
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Poznańskie Targi Edukacyjne
to największa w Polsce
impreza tego typu. Na
Międzynarodowych Targach
Poznańskich zaprezentuje
się 180 szkół i uczelni
z całego świata. Hasłem
imprezy jest „Edukacja dla
zdrowia”.

MTP

Wybierz sobie najlepszą szkołę. Targi Ed

NATALIA MAZUR

– Edukacja prozdrowotna to nie tylko
wychowanie fizyczne i uczenie o prawidłowym odżywianiu. To też odpowiednia rekreacja: chcemy, by uczniowie jak najmniej czasu spędzali przy
komputerach iinnych nośnikach elektronicznych. Będziemy też mówić
o zapobieganiu agresji w sieci i o zdrowiu psychicznym. A także znaczeniu,
jakie ma dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia wybór właściwej ścieżki edukacyjnej, zgodnej zpredyspozycjami i zainteresowaniami
– mówi Marzena Wodzińska, członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Wicemarszałkini znana
jest ze swoich działań na rzecz walki
ze smogiem. – Nie będziemy zdrowi
bez czystego środowiska – podkreśla.
– Musimy wyedukować najmłodsze
pokolenie tak, by wiedziało, co sprzyja środowisku, a co mu szkodzi. Musimy je zostawić dla następnych pokoleń wtakim stanie, wjakim ono jest.
Oprócz powietrza. Bo powietrze musi ulec poprawie – zaznacza.
R
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Żadna z dotychczasowych edycji nie miała tak bogatego programu: prelekcji, spotkań, konferencji,
warsztatów, jak tegoroczna – mówi Zofia Strzyż, dyrektor Targów Edukacyjnych

Od 23 do 25 marca na MTP odbywać się będą XXII Targi Edukacyjne.
– Żadna zdotychczasowych edycji nie
miała tak bogatego programu: prelekcji, spotkań, konferencji, warsztatów, jak tegoroczna – mówi Zofia
Strzyż, dyrektor Targów Edukacyjnych. – Odwiedzi nas blisko 180 szkół
na wszystkich poziomach nauczania:
od podstawówek po szkoły wyższe,
w tym takie, których przedtem u nas
nie było: Akademia Wojsk Lądowych
z Wrocławia, Szkoła Aspirantów PańK

stwowej Straży Pożarnej, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych z Dęblina. A także: uniwersytet z Malezji,
biuro z Tajpej, które zajmuje się promocją edukacji i kultury Tajwanu, firma promująca szkoły zAustralii idwie
firmy promujące uczelnie brytyjskie
– wylicza. Ze statystyk Elab Education
Laboratory wynika, że w2017 roku już
o ponad 20 proc. wzrosła liczba aplikacji polskich maturzystów na zagraniczne uczelnie. Na tegorocznych targach pojawią się uczelnie z Belgii, DaL

nii, Francji, Niemiec. Na żadnej innej
imprezie wystawienniczej w Polsce
oferta nie jest tak szeroka.

Jak uczyć się bez wysiłku?
Poznańskie uczelnie publiczne wystąpią pod wspólnym szyldem Akademicki Poznań. Warto zajrzeć do sali konferencyjnej i powierzchni warsztatowej w pawilonie nr 2. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza poprowadzi warsztaty wymowy angielskiej,
Politechnika Poznańska zaprosi na
A

„Fizykę Show”, a Akademia Wychowania Fizycznego zdradzi recepturę na naturalny energetyk, którym
można doładować się przed maturą.
Dowiemy się także, jak uczyć się bez
wysiłku. Socjolodzy z UAM wyjaśnią
„Dlaczego wszystkiego jest za dużo,
ale starcza dla niewielu”, a politolodzy opowiedzą o streamingowaniu
i vlogowaniu. Michał Zawadka z wydawnictwa Mind & Dream wygłosi
wykład „Chcę być kimś, czyli jak osiągać sukces w czasach, kiedy wszyscy
mają wywalone”, a Jakub Ryfa z Doji Educational Innovations będzie
przekonywał, że można się uczyć,
grając w gry komputerowe. Dawid
Łasiński, nauczyciel chemii z Koziegłów i autor projektu „Pan Belfer – nauczyciel z Internetów”, podpowie,
jak nie marnować czasu w sieci
i uczyć się z YouTube’a.
Dla młodych ludzi Targi Edukacyjne to niepowtarzalna okazja, by
zapoznać się z ofertą szkół, porozmawiać z ich uczniami i studentami,
zapytać o opinię. Na brak takich możliwości narzekają często uczniowie
ostatnich klas podstawówek. Już wybierając szkołę średnią, warto wiedzieć, jakie możliwości czekają po jej
ukończeniu. – Dziś często zdarza się,
że decyzję co do przyszłości dziecka
podejmują rodzice. Potem okazuje
się, że wybrany kierunek kształcenia
nie zgadza się ani z kompetencjami,
ani z zainteresowaniami młodego
człowieka – mówi Dorota Kinal, dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.
M
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ukacyjne to dobra ku temu okazja

R

Michał Bronikowski z AWF w Poznaniu mówić będzie o zmianach w podstawie programowej wychowania fizycznego. Szkolne lekcje wychowania
fizycznego mogą przygotować
uczniów do tego, by także jako dorośli podejmowali wybory korzystne dla
zdrowia. Dr hab. Małgorzata Bronikowska z poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego przedstawi gry
ruchowe z różnych kultur świata, a dr
Ireneusz Cichy – gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi EDUball. Dr hab.
Jolanta Czarnocińska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mówić będzie o najczęstszych błędach
w żywieniu dzieci i młodzieży.

PIOTR SKÓRNICKI / AGENCJA GAZETA

Jak wybrać zawód?
Organizatorom bardzo zależy na promowaniu szkół branżowych, bo fachowcy z rozmaitych dziedzin to ludzie, których na rynku dziś brakuje
najbardziej. – Zaletą tej drogi edukacyjnej jest możliwość zdobycia poszukiwanego zawodu. Taki wybór nie
zamyka możliwości dalszej nauki
i studiowania. Okazją do przyjrzenia
się ofercie kształcenia zawodowego
będzie Strefa Zawodowców, na której odbędą się specjalne pokazy umiejętności uczniów szkół zawodowych,
m.in. samochodowej, budowlanej,
spożywczej, gastronomicznej, elektrycznej, odzieżowej i poligraficznej.
Ponadto ze specjalną prezentacją wystąpi Stowarzyszenie Rzeźników
i Wędliniarzy RP, które będzie promować zawód kucharza – zapowiadają w targowym biuletynie organizatorzy.
Swoje stoisko będzie miało Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego utworzone przez Urząd Marszałkowski.
Będzie można na nim porozmawiać
z doradcą zawodowym i psychologiem, zagrać w zawodową grę targową albo zrobić sobie zdjęcie z atrybutami różnych zawodów. Wielkopolskie Samorządowe Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 pokaże, na czym polega praca technika dentystycznego i terapeuty zajęciowego. Aotym, że ozdrowie warto dbać od najwcześniejszych
lat, młodzi ludzie przekonają się, korzystając z symulatora starości: specjalnego kostiumu utrudniającego po-

Pokazy organizowane na MTP w ramach Targów Edukacyjnych w 2016 r.

ruszanie, chwytanie przedmiotów,
osłabiającego wzrok i słuch.
Na Targach Edukacyjnych zapoznać będzie się można również zofertą zajęć dodatkowych: plastycznych,
kulturalnych oraz kursów językowych.
Wskazówek udzielać będą poradnie
psychologiczno-pedagogiczne.

Co robić na WF?
Temat walki ze smogiem pojawi się
w grze terenowej, w którą będą mogli
zagrać wszyscy odwiedzający targi.

E

W strefie EkoForum zaprezentuje się
19 podmiotów zajmujących się nieformalną edukacją ekologiczną. Możemy
spodziewać się warsztatów, zabaw ipokazów dla zwiedzających w każdym
wieku. Koordynatorem przedsięwzięcia jest Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Wielkopolskiego.
Tradycyjnie Targom Edukacyjnym
będzie towarzyszył bogaty program
konferencji kierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół. W dniach 22-23
marca w Centrum Kongresowym

K

MTP odbędzie się II Ogólnopolski
Kongres Oświatowy organizowany
przez poznański Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Odbędzie się pod
hasłem „Edukacja dla zdrowia”. Jego
celem jest zwiększenie świadomości
wobszarze kształtowania postaw prozdrowotnych wedukacji szkolnej, zwykorzystaniem różnorodnych narzędzi i środków, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. Konferencje, wykłady i warsztaty kontynuowane będą podczas targów. Prof.
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Jak może wyglądać szkoła?
O tym, jak może wyglądać nowoczesna szkoła, będzie się można przekonać w strefie Edutec. Oferta wystawców obejmuje między innymi wyposażenie placów zabaw, meble dla szkół,
pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy. Nie zabraknie też kompleksowych
rozwiązań z zakresu komunikacji wizualnej, najnowszych projektorów,
ekranów, tablic interaktywnych, systemów do odpowiedzi, licencji oprogramowania CAD/CAM/PDM dla
szkół i uczelni wyższych, interaktywnej prezentacji itechnologicznych rozwiązań produktów, które można efektywnie wykorzystać podczas lekcji.
Targi będą odbywać się w piątek
i sobotę w godz. 10-18 oraz w niedzielę
od 10 do 16. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W ubiegłym
roku Targi Edukacyjne odwiedziło
33 tys. gości. 
M
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Wydział Anglistyki (WA) UAM to największy ośrodek studiów anglistycznych i niderlandystycznych w Polsce,
oferujący wiele unikalnych kierunków i specjalizacji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Nasi
studenci nabywają kompetencję językową bliskiej rodzimej, otrzymują wszechstronną wiedzę w zakresie
języka, literatury i kultury, potrafią współpracować w grupie, są otwarci na wiedzę z wielu dyscyplin i znajdują
pracę jako nauczyciele, tłumacze i eksperci językowi w różnych gałęziach gospodarki.
Wydział Anglistyki UAM to ośrodek naukowo-dydaktyczny o międzynarodowej renomie, zatrudniający licznych
zagranicznych wykładowców oraz odwiedzany przez znanych naukowców z całego świata. Wydział Anglistyki
posiada najwyższą ocenę A+ w kategoryzacji jednostek naukowych MNiSZ.

Wydział Anglistyki UAM to po prostu Wyjątkowa Anglistyka
STUDIA LICENCJACKIE

STUDIA MAGISTERSKIE

STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
(odrębna rekrutacja)
· filologia angielska
· filologia w zakresie filologii
niderlandzkiej
· English Linguistics: Theories,
Interfaces, Technologies
· English Studies: Literature and Culture
· filologia angielsko-chińska
· teatr i dramat w krajach
anglojęzycznych

KIERUNKI
· filologia angielska
· filologia w zakresie filologii
niderlandzkiej

· tłumaczenia audiowizualne
i specjalistyczne
· tłumaczenie: język angielski
z językiem rosyjskim
· kształcenie nauczycieli języka
angielskiego
· język angielski w wychowaniu
przedszkolnym i nauczaniu
początkowym
· zintegrowane nauczanie
przedmiotowo-językowe
(język angielski) (CLIL)
· Publishing in top journals:
Jak pisać artykuły do czołowych
czasopism anglojęzycznych

SPECJALIZACJE
(na kierunku filologia angielska)
· ogólnoakademicka
· nauczycielska
· tłumaczeniowa
· południowoafrykańska
· celtycka

SPECJALIZACJE
(na kierunku filologia angielska)
· ogólnoakademicka
· tłumaczeniowa
· kognitywne językoznawstwo
stosowane
· język i komunikacja w mediach
i polityce
· literatura i kultura amerykańska
· celtycka
· kanadyjska
· australijsko-nowozelandzka
· moduł nauczycielski (do wyboru
dla wszystkich studentów)

Szczegóły w zakładce
Dla kandydatów
na portalu wa.amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Wydział Anglistyki
PO 1
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Absolwenci tych kierunków
będą tropić przestępstwa,
dbać o zdrowie żywności,
projektować leki i budynki.
Jest też propozycja dla tych,
którzy wiedzę chcą
zdobywać wprost od
pracodawcy.

wicza. Może to wpływ popkultury?
W kryminałach praca śledczych
przedstawiana jest jako wyjątkowo
atrakcyjna.

WSB

Uczelnie w Poznaniu otwierają nowe kie
AWF i Uniwersytet
Przyrodniczy uczą zdrowo
jeść
Modnie jest czytać Remigiusza Mroza i Katarzynę Bondę, jeszcze modniej jest zdrowo jeść. Na Uniwersy-

NATALIA MAZUR

– Zajęć praktycznych będzie dużo.
O przestępczości mówić będą m.in.
specjaliści z policji, studenci wezmą
też udział w poglądowej lekarskosądowej sekcji zwłok. Nauczą się rozpoznawać przestępczość, w tym farmaceutyczną, sprawdzać, czy suplementy diety nie zawierają niebezpiecznych substancji, rozpoznawać ofiary zatruć. Nasi absolwenci
znajdą pracę w laboratoriach analitycznych, w policji, zostaną biegłymi sądowymi. Ale liczymy, że pójdą
też do szkół i wyjaśnią młodym ludziom, czym grozi zażywanie dopalaczy i sterydów – mówi prof. Anna
Jelińska, prodziekan Wydziału Farmaceutycznego poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. W tym roku uczelnia przyjmie 30 kandydatów na nowy kierunek: „Analityka
kryminalistyczna i sądowa”. Propozycja ma szansę stać się przebojem,
jak inne kierunki „okołokryminalne”: kryminalistyka w Wyższej Szkole Bankowej czy chemia sądowa na
Uniwersytecie im. Adama MickieR

E

Uniwersytet
Przyrodniczy
we współpracy
z Wydziałem Chemii
UAM wykształci
analityków żywności,
przygotowanych do
pracy w laboratoriach
kontroli jakości,
rozbudowywanych
obecnie przez dużych
producentów
tecie Przyrodniczym dietetyka to
drugi po weterynarii najpopularniejszy kierunek. Akademia Wychowania Fizycznego właśnie uruchamia dietetykę na drugim stopniu. Studenci będą mogli wybrać specjalność
„Profilaktyka żywieniowa w aktywności fizycznej”. Uniwersytet Przyrodniczy we współpracy z WydziaK

Na kierunku kryminalistyka w Wyższej Szkole Bankowej, podczas zajęć z wykorzystaniem walizki kryminalistycznej,
studenci mogą zobaczyć, jak zdejmować i zabezpieczać odciski palców

łem Chemii UAM wykształci analityków żywności, przygotowanych do
pracy w laboratoriach kontroli jakości, rozbudowywanych obecnie przez
dużych producentów. Na UP można
też wybrać kierunek „Jakość i bezpieczeństwo żywności”.
L

Kierunek ten umożliwia poznanie zasad tworzenia produktu
spożywczego w tzw. łańcuchu
działań „od pola do stołu”,
z uwzględnieniem jakości, ekologii i bezpieczeństwa zdrowotnego produktu.
A

Uniwersytet Medyczny
i Politechnika Poznańska
projektują leki
Niektóre kierunki powstały dzięki
współpracy naukowców różnych
dziedzin. Tak jest z neurobiologią,
prowadzoną przez AWF, UniwersyM

A
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runki. Co zaproponują w tym roku?
BEATA STRABEL

Uniwersytet Artystyczny
i School of Form mówią:
architektura
W środowisku architektów trwa spór,
czy lepiej studiować architekturę na
Politechnice, czy na Uniwersytecie
Artystycznym. Tymczasem kierunek otwiera się na kolejnej uczelni:
School of Form będącej częścią Uniwersytetu SWPS. Architektura
w School of Form to przede wszystkim prototypowanie – makietowanie,
stolarstwo, ślusarstwo – warsztaty architektoniczne z renomowanymi architektami z kraju i z zagranicy, realizacja projektów społecznych oraz
nauka procesu projektowego.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym rozwija się oferta studiów dualnych i anglojęzycznych

tet Przyrodniczy, UAM, a od tego roku także Uniwersytet Medyczny. Absolwenci kierunku będą mieli dyplomy aż czterech uczelni.
Politechnika Poznańska wraz
z Uniwersytetem Medycznym otwiera międzyobszarowe studia z zakreR

PO 1

E

su inżynierii farmaceutycznej. Absolwent będzie umiał zaprojektować
lek i aparaturę do jego wytwarzania,
opracować proces technologiczny
produkcji, a także ocenić jakość produktu leczniczego, kosmetycznego
lub suplementu diety. Kierunek ma
K

kształcić innowatorów zdolnych do
opracowania technologii wytwarzania leku w bezpieczniejszej, łatwiej
przyswajalnej postaci oraz do skutecznego wprowadzenia go na rynek.
Uczenie przyjmą 60 kandydatów, każda po 30.
L

Uniwersytet Ekonomiczny
i WSB: studia po angielsku
Na Uniwersytecie Ekonomicznym rozwija się oferta studiów dualnych i anglojęzycznych. Wydział Zarządzania
wspólnie zRaiffeisen Polbank zaprosi
studentów na prowadzony na drugim
stopniu kierunek „Zarządzanie ryzykiem finansowym”. Raz w tygodniu,
zamiast na uczelnię, studenci chodzić
będą do banku. – Będą – tak samo jak
inni pracownicy – dopuszczeni do wewnętrznych informacji, będą obsługiwać realne transakcje – zapowiada prof.
Jacek Mizerka, kierownik Katedry Finansów Przedsiębiorstw. Jak przy przyjęciu do pracy – oprócz średniej (dla absolwentów UEP) lub testu (dla kandydatów z zewnątrz) – liczyć się będzie
wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
Po angielsku prowadzony będzie
kierunek „Applied economic and soA

cial analysis”. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów do spraw selekcjonowania, analizowania, interpretowania danych.
Anglojęzyczne kierunki otwiera
też Wyższa Szkoła Bankowa: Computer Science, Engineering Management i International Trade. – Obserwujemy rosnące zainteresowanie
studiami w Polsce kandydatów z innych państw. A polscy studenci, posługując się językiem obcym na co
dzień, ucząc się w gronie młodych lu-

Na Uniwersytecie
Ekonomicznym po
angielsku prowadzony
będzie kierunek
„Applied economic and
social analysis”.
To odpowiedź na
rosnące
zapotrzebowanie na
specjalistów do spraw
selekcjonowania,
analizowania,
interpretowania danych
dzi z całego świata, przełamują bariery językowe oraz lepiej przygotowują się do pracy w międzynarodowym środowisku – mówi wicekanclerz uczelni, dr Małgorzata KluskaNowicka. 
M
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Pedagogika na UAM. „Dbamy o to,
by studenci czuli się zaopiekowani”
bilitacja osób z zaburzeniami ze
spektrum autyzmu.

ARCHIWUM PRYWATNE

Chodzą w kolorowych
skarpetkach, między
egzaminami jedzą pączki,
a naukę łączą z praktyką.
Z corocznych rankingów
wynika, że studentem
pedagogiki najlepiej być na
UAM.

Ponad 20 kół naukowych
Wydziałowym fenomenem są koła
naukowe. Jest ich ponad 20. – Tu jest
miejsce na łączenie teorii z praktyką, na przebywanie wśród ludzi, doskonalenie i podejmowanie aktywności niekonwencjonalnych – mówi
Weronika Kaczmarek, prezes Koła
Naukowego Studentów Pedagogiki
Specjalnej Akademicka Grupa Inicjatyw. Z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa studenci zorganizowali
flashmob #skarpetkiAGI. Uczestnicy w kolorowych skarpetkach – założonych nie do pary – spotkali się
o umówionej godzinie przed wejściem do auli. Innym razem, podczas
koncertu „WyGramy dla Klaudii”,
studenci zbierali pieniądze na operację chorej koleżanki.
Wydziałowe życie urozmaica też
samorząd studencki. W tłusty czwartek – akurat w czasie sesji – studenci
częstowali pączkami, kawą i herbatą. Z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzn zorganizowali imprezę w klubie Pacha. – Wiosną naszym głównym zadaniem będzie wprowadzenie bluz wydziałowych – zapowiada
Monika Pawłowska, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego
WSE.
Wydział przyjazny jest osobom
z niepełnosprawnościami.

NATALIA MAZUR

Jakub Adamczewski na Wydziale
Studiów Edukacyjnych studiuje edukację elementarną z językiem angielskim. – Podniosłem poziom języka i zyskałem możliwość wyjazdu
do Irlandii Północnej. Byłem asystentem nauczyciela klasy trzeciej.
Rok później wyjechałem do Finlandii, teraz zdobywam doświadczenia
w szkole podstawowej w Madrycie
– wylicza. Po studiach planuje doktorat. – Chciałbym pokazać studentom, jak ważne jest być kompetentnym i radosnym nauczycielem – zapowiada. A potem? Może Wyspy
Alandzkie? Jakub czuje, że po studiach pedagogicznych świat nie ma
dla niego granic.
Studenci Wydziału Studiów
Edukacyjnych Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza do wyboru mają dwa kierunki – pedagogika i pedagogika specjalna – a na nich ponad 20 specjalności. WSE ma ocenę wyróżniającą za najwyższą jakość kształcenia i kategorię A za
działalność naukową. Tylko w ubiegłym roku wydział otrzymał medal
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, certyfikat „Studia z Przyszłością” oraz pierwsze miejsca
w ogólnopolskim rankingu „Perspektywy 2017” za oba prowadzone na WSE kierunki. – Dbamy o to,
aby studenci czuli się „zaopiekowani”. Każdy student ma opiekuna praktyk, który przygotowuje go
do realizacji zadań, wspiera w trakcie ich trwania, jest w kontakcie z instytucjami, w których praktyki się
R
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Jakub Adamczewski zdobywa teraz doświadczenie w szkole
podstawowej w Madrycie

Studenci Wydziału
Studiów Edukacyjnych
Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza
do wyboru mają dwa
kierunki – pedagogika
i pedagogika specjalna
– a na nich ponad
20 specjalności

odbywają. Studenci, którzy wracają z programów wymiany studenckiej, otrzymują wsparcie koordynatorów różnic programowych. Każdy w razie potrzeby może skorzystać z indywidualnej organizacji studiów – mówi prof. Kinga Kuszak, prodziekan. ds. studenckich i organizacji kształcenia.
Wydział przygotowuje właśnie dwie
nowe specjalności na drugim stopniu pedagogiki specjalnej: logopedia kliniczna oraz edukacja i reha-
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Nie krytykujmy cyborgów
Nie byłoby wartościowych studiów
bez zaangażowanej w badania naukowe kadry. Naukowcy z wydziału
prowadzą liczne badania z zakresu
nauk humanistyczno-społecznych.
Wśród fascynujących tematów jest
m.in. cyborgizacja edukacji. Cyborgami już jesteśmy – argumentują autorzy – technologia rozszerza nasze
możliwości poznawcze. Proponują,
by zamiast krytykować obecność
technologii w szkole, zastanowić się
nad jej najlepszym wykorzystaniem.
Absolwenci po magisterium mogą rozwijać zainteresowania baA

dawcze na studiach doktoranckich.
– Przygotowywane na wydziale dysertacje doktorskie mają charakter
interdyscyplinarny, łącząc problematykę stricte pedagogiczną z psychologią, socjologią, filozofią, historią, ekonomią czy prawem. Nasi doktoranci mogą poszczycić się licznymi nagrodami, m.in. Stypendium
Fundacji UAM, Nagrody Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską czy Stypendium Fundacji im.
dra J. Kulczyka – wylicza prof.
Agnieszka Gromkowska-Melosik,
prodziekan ds. studiów doktoranckich i współpracy międzynarodowej.

A po dyplomie?
Uczmy się nadal!
Na studiach podyplomowych można przygotować się do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego
pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, logopedy, surdopedagoga. W ofercie
kierunków są: pomoc psychologiczna i coaching w edukacji, zarządzanie oświatą, terapia pedagogiczna czy przygotowanie pedagogiczne dla osób, które ukończyły inne kierunki studiów, a chciałyby pracować w szkole. – Stawiamy też na poszukiwanie alternatyw,
akcentując innowacyjność w działaniu, czego dowodzi utworzenie
na naszym wydziale studiów podyplomowych edukacja alternatywna w zakresie pedagogiki waldorfskiej – mówi prof. Waldemar
Segiet, prodziekan ds. wydawniczych, organizacji studiów niestacjonarnych i podyplomowych.
Wśród wydziałowych celów dziekan WSE, prof. Agnieszka CybalMichalska, wymienia rozwój: na niwie naukowo-badawczej, dydaktycznej, kulturalnej i organizacyjnej,
ale też dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy czy
upowszechnienie idei uczenia się
przez całe życie oraz – wyróżniające
WSE – zaangażowanie na rzecz osób
z niepełnosprawnością.
M
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Jak spędzić najbliższy
weekend z rodziną? Najlepiej
na Pegaziku. Każdy dzień to
inny temat: stulecie
niepodległości Polski,
wiersze Wandy Chotomskiej,
kryminały.

NATALIA MAZUR

Poznańskie Targi Książki Pegazik to
ich nowa nazwa. Charakter odbywającej się już po raz 17. imprezy – prezentującej książki dla dzieci i rodziców – jednak się nie zmienia. – Cały
program zbudowany jest wokół dziecka. Nawet wydarzenia adresowane
do fachowców wiążą się z literaturą
dziecięcą – mówi Zofia Strzyż, dyrektor Pegazika. Czekają nas trzy dni
pełne spotkań autorskich, warsztatów, wystaw i dobrej lektury.

Przypomną powstanie,
wspomną poetkę
Każdy dzień to inny temat. Targowy
piątek upłynie pod znakiem setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości oraz wybuchu powstania wielkopolskiego. Zaprezentowana zostanie książka dla dzieci
„A u nas powstanie”, autorstwa Magdaleny Podbylskiej. Fundacja Puenta pokaże warsztatowy spektakl słowno-muzyczny „Pieśni wolności”,
a Stowarzyszenie ArtBonsai wykona koncert „Poznańskie pamiętniki,
czyli czym Wieniawski, Paderewski
R
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i Nowowiejski zapisali się dla Poznania”.
„Żył kiedyś Zegarmistrz w domku pod Poznaniem, co miał dwa koziołki i jedno mieszkanie”.
Tak zaczyna się poświęcony Poznaniowi wiersz Wandy Chotomskiej.
Organizatorzy Pegazika chcą poświęcić sobotę niedawno zmarłej poetce. Ale już wcześniej, w czwartek
22 marca o godz. 18, w pałacu Działyńskich – czyli siedzibie Biblioteki
Kórnickiej przy Starym Rynku – odbędzie się Czwartek Literacki, w czasie którego Wandę Chotomską wspominać będą: prof. Joanna Papuzińska – pisarka i poetka, Ewa Gruda
– szefowa Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie oraz Ewa Chotomska – córka poetki i autorka książek
dla dzieci. W sobotę na targach w rolę Pana Zegarmistrza wcieli się Roland Nowak z Teatru im. Aleksandra
Fredry w Gnieźnie. Wystąpią poznańskie Łejery i aktorzy Teatru Wariate.

Spotkania nie tylko
kryminalne
Niedziela to dzień kryminału. Warsztaty, w których dzieci będą musiały
rozwiązać wakacyjną zagadkę detektywistyczną, poprowadzi Magda
Podbylska, autorka książek „Tajemnice Zatoki Delfinów” i „Tajemnice
Świstakowej Polany”. Joanna Jodełka, Piotr Bojarski i Robert Ziółkowski opowiedzą, jak się pisze kryminały. Dzieci spotkają się także z przedstawicielami policji, którzy będą mówić o tym, jak zapobiegać przestępK
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Pegazik. Książki nie tylko dla dzieci – do

Targi książki to ofereta dla dzieci i ich rodziców. Nic więc dziwnego, że co roku impreza cieszy się dużym
zainteresowaniem

stwom, szczególnie związanym z narkotykami oraz zademonstrują pracę
psów tropiących. Odbędzie się również projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”. Całość animował będzie Mikołaj Basiński, który wcieli się w rolę Pana Detektywa.
Wśród targowych gości – oprócz
wyżej wspomnianych – znajdą się także: Katarzyna Ryrych – autorka książek takich jak „Wyspa mojej siostry”,
„Łopianowe pole”, „Król” czy „Koniec świata nr 13”; Wojciech Widłak
– twórca słynnego Pana Kuleczki; AnL

drzej Maleszka – twórca filmów i książek dla dzieci, autor serii „Magiczne
drzewo”; Barbara Kosmowska – znana z powieści „Pozłacana rybka”, „Buba” czy „Puszka”; Bohdan Butenko
– słynny ilustrator; Joanna Papuzińska – pisarka, poetka, znawczyni literatury dla dzieci; Aleksander Doba
– podróżnik, który samotnie przepłynął kajakiem Atlantyk; Małgorzata Swędrowska – tegoroczna laureatka Nagrody Pegazika w kategorii
„Przyjaciel książki dla dzieci” oraz
Henryk Jerzy Chmielewski, czyli leA

gendarny Papcio Chmiel, uhonorowany w kategorii „Twórca książki dla
dzieci”.

W kajaku i na hulajpecie
Podczas targów odbędzie się kilkadziesiąt warsztatów, animacji i spotkań zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Bogatą ofertę przygotowało wydawnictwo Publicat. Dzieci między
czwartym a siódmym rokiem życia
będą mogły skorzystać z warsztatów
plastycznych ze słoniem Elmerem albo z liczącym już ponad 50 lat – łaciaM
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rośli też znajdą tu coś dla siebie

tym Reksiem. Starsze dzieciaki spotkają się z Bogusiem Janiszewskim
i Maksem Skorwiderem, autorami
książki „Ty vs. twój mózg, kto tu właściwie rządzi?”. Czytelnicy mogą kojarzyć ten duet autorski zksiążek „Ekonomia” i „Polityka”, w których przejrzyście i z humorem tłumaczyli oni te
obszary społecznej działalności.
Wydawnictwo Miejskie Posnania
na Pegaziku przedstawi próbkę
warsztatów dla dzieci prowadzonych
regularnie w Salonie Posnania w oparciu o książkowe nowości. Podczas targów inspiracją będą dwie: „Heksa na
hulajpecie” Rafała Rosoła i „Tajemnice Biblioteki Raczyńskich”. Na dzieci – w wieku od 5 do 8 lat – czekają zadania plastyczne, konstrukcyjne i teatralne.
Warsztaty zaplanował też Łukasz
Wierzbicki, którego książka „Ocean
to pikuś” właśnie wyjechała z drukarni. Bohaterem jest podróżnik
Aleksander Doba. – Mam pluszowe
R
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ilustratorów z wydawcami. Zaprosiliśmy ilustratorów na targi, każdemu
zaoferowaliśmy stolik. Nasi wystawcy – a jest ich 50 – dostali zaproszenie
i katalog, żeby mogli się wstępnie zapoznać zpracami. Inicjatywa spotkała
się z dużym zainteresowaniem – mówi dyrektor Zofia Strzyż.

Książki naukowe
Już po raz drugi targom książki dla
dzieci i rodziców towarzyszyć będą
Targi Książki Naukowej i Popularnonaukowej organizowane – po raz 22.

Poznańskie Targi Książki Pegazik
można zwiedzać w dniach 23-25
marca 2018 r. W piątek i sobotę od
godz. 10 do 18, a w niedzielę od godz.
10 do 16. Wstęp na targi jest bezpłatny

ŁUKASZ CYNALEWSKI / AGENCJA GAZETA

Już po raz drugi targom
książki dla dzieci
i rodziców towarzyszyć
będą Targi Książki
Naukowej
i Popularnonaukowej
organizowane
– po raz 22. – przez
Wydawnictwo Naukowe
UAM

– przez Wydawnictwo Naukowe
UAM. Wydawcy książek popularnonaukowych zaprezentują nowości.
Udział zapowiedzieli m.in. Prószyński Media Sp. z o.o., Rebis, Bellona SA,
Helion SA, PWN. Biblioteka Uniwersytecka zorganizuje Obwoźną
Czytelnię Komiksów, w której będzie
można odpocząć przy lekturze. Pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu zaproszą na zajęcia relaksacyjne „Joga z książką”.
Strój sportowy nie jest potrzebny,
niezbędna jest książka. Studenci Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
zorganizują warsztaty dla dzieci „Podróż do świata zmysłów”. Pracownicy Ogrodu Botanicznego na warsztatach artystycznych „Świąteczne
wyplatanki, wiosenne wianki” pokażą, jak wyplatać świąteczne ozdoby. Studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM poprowadzą
panel czytelniczy „Wspólne czytanie”, a pracownicy Instytutu Konfucjusza zapraszają na warsztaty chińskiej kaligrafii – „Malowanie słowem”.
Na targach zaprezentowany zostanie projekt fresku na elewację Muzeum Narodowego w Poznaniu autorstwa Piotra Drozdowicza. Inspiracją do niego jest obraz „Melancholia” Jacka Malczewskiego z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. 

Podczas ubiegłorocznych Targów Książki dla Dzieci i Młodzieży Olcha Wierzbowska-Sikorska odebrała
srebrną pieczęć Miasta Poznania

ryby, piankowe wiosło. Zwykle podczas spotkań czytam, a dzieci odgrywają scenki. Jeśli jednak Alek Doba zgodnie z zapowiedzią pojawi się
na targach, to pewnie on przejmie
scenę – mówi Wierzbicki.

Kojarzeni ilustratorzy
W tym roku bohaterką wystawy z cyklu „Mistrzowie ilustracji” będzie
Krystyna Michałowska. Ilustrowała
m.in. „Baśnie” Andersena, „Księgę
smoków” Edith Nesbit, „Legendę
o warszawskim Bazyliszku” Wandy
K

Chotomskiej, projektowała okładki
do serii o Ani z Zielonego Wzgórza
wydawanej przez Naszą Księgarnię.
Jej nauczycielem był m.in. Jan Marcin Szancer.
Targom książki jak co roku towarzyszył będzie Salon Ilustratorów.
– Organizuje go Centrum Kultury Zamek, który przyjmuje zgłoszenia iprace młodych twórców. Targi Poznańskie bardzo lubią kojarzyć strony. Robimy to na targach przemysłowych,
na targach meblowych. Pomyśleliśmy, by na targach Pegazik skojarzyć
L
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