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Informacje o kole: 

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów działa prężnie, dając 

studentom WNP UMK możliwość rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy, nie tylko z 

zakresu edukacji dorosłych.  

Cele: 

 przygotowanie 13 edycji Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej na 

Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, 

 kształtowanie wiedzy na temat edukacji całożyciowej, 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/
https://www.pedagogika.umk.pl/student/studenckie-kola-naukowe/sekcja-andragogiczna-sknp/


 rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie prowadzenia projektów i 

konferencji, 

 nawiązanie kontaktów z placówkami i instytucjami prowadzącymi działalność z 

zakresie edukacji dorosłych, 

 uczestnictwo w konferencjach i wyjazdach studyjnych 

 przygotowywanie artykułów naukowych. 

 

I. Sukcesy naukowe studentek należących do Sekcji Andragogicznej Studenckiego 

Koła Naukowego Pedagogów  

 

- Wszystkie 13 członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP miały czyny udział w 

ogólnopolskich lub międzynarodowych konferencjach naukowych, 

- członkinie Sekcji Andragogicznej SKNP, w roku akademickim 2018/19 

odnotowały: 

- 25 wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach 

naukowych, 

- 9 posterów na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, 

- 4 osoby prowadzące warsztaty na ogólnopolskich konferencjach naukowych, 

- 5 udziałów biernych na ogólnopolskich konferencjach naukowych, 

- 2 udziały w warsztatach, szkoleniach. 

Ewelina Romianowska 

1. IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Innowacyjne w branży kultury” 

zorganizowana przez Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w 

Kijowie – wystąpienie „Twórczość osób niepełnosprawnych intelektualnie w ujęciu 

współczesnych koncepcji pedagogicznych” pod patronatem Ministerstwa Edukacji i 

Nauki Ukrainy, Kijów 22.03.2019 

2. 2
nd

 International Seminar on Educational Ethnography and Disability Studies 

(ISEEDS) – wystąpienie „Narratives of people supporting the seriously ill and 

bereaved people – the role of social and media education”, Toruń 3.04.2019 

3. XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej, Hospicjum 2019, XVII 

Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii – wystąpienie 

„Wielowymiarowość arteterapii - historia twórczości osób chorych i u kresu życia w 

opiece paliatywno-hospicyjnej”, Toruń 24 – 25.05.2019 

4. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka 

„Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” – wystąpienie 

„Społeczno-kulturowe uwarunkowania rodziny osoby starszej wobec podejmowanej 

przez nią aktywności twórczej, przeciwdziałającej ageizmowi”, Katowice 17.05.2019 

5. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy 

psycholog i pedagog obejrzeć powinien” – wystąpienie „Ja też! – między szansą a 

stygmatyzacją”, Łódź 6 – 7.04.2019 

6. VII Konferencja Logopedyczna „Fenomen jąkania. Terapia, wspomaganie, wsparcie 

– trzy drogi, jeden cel”, Toruń 2.03.2019 



7. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – wystąpienie „Edukacja całożyciowa osób niepełnosprawnych poprzez 

teatr”, Toruń 30.05.2019 

8. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji”, UMK WNP, Toruń 30.05.2019, moderowanie sesji referatowej nr 2. 

 

Joanna Romianowska  

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – wystąpienie „Asystentura rodzin- edukacja, czy trening w zakresie 

obwiązujących norm współżycia społecznego?”, Toruń 30.05.2019 

2. XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej, Hospicjum 2019, XVII 

Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii – wystąpienie „Wzmacnianie 

poczucia godności i podmiotowości osoby u kresu życia w opiece paliatywno-

hospicyjnej”, Toruń 24 – 25.05.2019 

3. III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencko-Doktorancka 

„Współczesny człowiek w obliczu (nie)przychylnej rzeczywistości” – wystąpienie 

„Społeczno-kulturowe uwarunkowania rodziny osoby starszej wobec podejmowanej 

przez nią aktywności twórczej, przeciwdziałającej ageizmowi”, Katowice 17.05.2019 

4. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy, które każdy 

psycholog i pedagog obejrzeć powinien” – wystąpienie „Ja też! – między szansą a 

stygmatyzacją”, Łódź 6 – 7.04.2019 

 

Dominika Kwiatkowska  

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – wystąpienie „Zooterapia nauka radzenia sobie z emocjami”, Toruń 30.05. 

2019 

2. XIX Ogólnopolska Konferencja Medycyny Paliatywnej, Hospicjum 2019, XVII 

Ogólnopolskie Forum Onkologii i Psychoonkologii – wystąpienie ,,Dziecko w obliczu 

choroby nowotworowej rodziców”, Toruń 24-25.05.2019 

3. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Filmy które każdy 

psycholog i pedagog obejrzeć powinien” – wystąpienie ,,Gwiazda wśród filmów z 

przesłaniem dla pedagoga”, Łódź 6-7.04.2019 

4. I Międzynarodowa Konferencja Za Kurtyną Resocjalizacji „Kierunki współdziałania 

w przestrzeni resocjalizacyjnej” – wystąpienie „Dogoterapia”, Toruń 26.04.19  

5. Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Wielowymiarowość profilaktyki i 

resocjalizacji” – wystąpienie  ,,Arteterapia”, Toruń 26.10.2018  

 

Klaudia Spłocharska  

1. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Starzenie się i późna dorosłość w dyskursie 

międzypokoleniowym. Wielowymiarowość opieki nad człowiekiem starszym” – 

poster „Aktywny senior – formy aktywizacji osób starszych”, Olsztyn 7.06. 2019 

2. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka – warsztat „Kreatywny 

nauczyciel – bank pomysłów na atrakcyjne lekcje”, 

3. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka – poster  „Metoda projektu w 

edukacji”, Toruń 30.05.2019 

4. Konferencja „Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

na różnych etapach edukacji”, Toruń 24.05.2019 (udział bierny) 

5. V Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego „Sprawdzone metody 

wychowania i edukacji małego dziecka” Toruń 18.05.2019 (udział bierny) 



6. Konferencja "Dzieci off-line - jak włączyć je do życia”, Toruń 25-26.04.2019 (udział 

bierny) 

7. Udział w warsztacie „Tworzenie i zastosowanie komiksu w promocji czytelnictwa”, 

Toruń 3.04.2019  

8. Konferencja „Licencja na czytanie - Komiks? Obecny!”, Toruń 27.03.2019 (udział 

bierny)  

9. Szkolenie pt. „Laboratorium kreatywności” – udział w cyklu warsztatów 

przeprowadzonych przez Biuro Karier UMK (listopad-czerwiec 2019r.)  

 

Klaudia Lewandowska  

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – przeprowadzenie warsztatu „Eco Nauczyciel-warsztat tworzenia pomocy 

dydaktycznych”, Toruń 30.05.2019 

 

Bogusława Nowakowska  

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – wystąpienie „Już nie wiem jak mam z tobą rozmawiać, czyli o 

komunikacji z dziećmi... i całym światem”, Toruń 30.05.2019 

 

Natalia Wójcik  

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji”, WNP UMK Toruń 30.05.2019, wystąpienie „Wykorzystanie metody 

projektów na przykładzie wolontariatu studenckiego „Projektor” 

2. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji”, WNP UMK Toruń 30.05.2019, poster „Jak rozwijać kompetencje bez 

względu na wiek”. 

 

Małgorzata Piekarska  

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nauka Okiem Młodego Naukowca” – III 

edycja, Fundacja Promovendi – tytuł posteru „Studenci wobec współczesnych 

kryzysów rodziny – poszukiwanie rozwiązań”, Łódź 15.06.2019  

2. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – wystąpienie „Edukacja poprzez zmysły na przykładzie Metody Porannego 

Kręgu” 

3. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Wielowymiarowość 

edukacji” – tytuł posteru „Uczymy się, choć nie mówimy – wybrane metody 

komunikacji alternatywnej i wspomagającej”, Toruń 30.05.2019  

4. V Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii (Państwowa Wyższa 

Szkoła Zawodowa w Płocku) – wystąpienie „Rola storytellingu w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, Toruń 10-16.04.2019   

5. International Scientific Conference „Play and Lifelong Learning” – tytuł posteru 

„Serious Games in Autism Spectrum Disorders – Education and Therapy”, Toruń 

5.12.2018   

6. I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Współczesne 

problemy pracy socjalnej” – wystąpienie „Wykluczenie społeczne osób ze spektrum 

autyzmu”, Toruń 20.11.2018  

 

Anna Tarnowska 

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Świat dziecka w rodzinie alkoholowej", 

Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem 



alkoholowym, Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 

23.05,2019, wystąpienie "Jestem inny? - o poczuciu odmienności dzieci zdolnych" 

2. II ogólnopolska konferencja Kół Nauk Psychologicznych Psychozjum, Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 7-8 czerwca 2019, poster "Kompetencje 

nauczycieli w kontekście kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi" 

3. X Ogólnopolska studencka konferencja naukowa Psyche - ciało- (nie)bezpieczeństwo, 

Instytut Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 21 maja 

2019 Bydgoszcz, wystąpienie "Poczucie "inności" oraz jego konsekwencje u dzieci 

zdolnych"  

4. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka "Wielowymiarowość edukacji", 

UMK WNP Toruń 30.05.2019, poster „Kompetencje nauczycieli w kontekście 

kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. 

 

Jagoda Chylińska 

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka "Wielowymiarowość edukacji", 

UMK WNP, Toruń 30.05.2019, prowadzenie warsztatu „Eco nauczyciel - warsztat 

tworzenia pomocy dydaktycznych” 

 

Małgorzata Cieślik 

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka "Wielowymiarowość edukacji", 

UMK WNP, Toruń 30.05.2019, prowadzenie warsztatu „Eco nauczyciel - warsztat 

tworzenia pomocy dydaktycznych” 

 

Anna Wierniewska 

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka "Wielowymiarowość edukacji", 

UMK WNP, Toruń 30.05.2019, poster „Wpływ muzyki na rozwój społeczny i 

duchowy człowieka starszego”. 

 

Katarzyna Opalińska 

1. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa '' Filmy, które każdy 

psycholog i pedagog obejrzeć powinien”, Koło Naukowe Doktorantów Wydziału 

Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu 

Uniwersytetu Łódzkiego, 06-07 kwietnia 2019, wygłoszony referat: '' Zaburzenie 

własnej tożsamości na podstawie filmu '' Sala samobójców'' 

2. Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna '' Dzieci off-line- jak włączyć je do 

życia'',  Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, Komitet Ochrony Praw 

Dziecka Uniwersytetu Mikołaju Kopernika w Toruniu, 25-26 kwietnia 2019 r. , 

wygłoszony referat pt'' Lepszy świat realny niż wirtualny'' 

3. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka "Wielowymiarowość edukacji", 

UMK WNP, Toruń 30.05.2019, wystąpienie „Budowanie poczucia własnej wartości u 

dzieci” 

 

II. Zrealizowane projekty 

 

1. XIII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. 

„Wielowymiarowość edukacji”, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK, 30.05.2019 

r., 

www.pks.umk.pl 

https://www.facebook.com/PKS.UMK/). 

http://www.pks.umk.pl/
https://www.facebook.com/PKS.UMK/


Konferencja jest wydarzeniem cyklicznym, które od 13 lat jest organizowane przez 

Sekcję Andragogiczną Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. 

Współorganizatorem konferencji są studenci WNP, uczestnicy przedmiotu  

fakultatywnego „Projektowanie ofert edukacyjnych” prowadzonego przez dr Annę 

Kławsiuć-Zduńczyk.  

Konferencja, po raz 7 została objęta honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a w konferencji uczestniczyła wicekurator Maria 

Mazurkiewicz. 

Koordynatorem konferencji jest dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk  

Podstawowym celem PKS-u jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, 

które potrzebne są do zaprojektowania i realizacji ofert edukacyjnej, a także 

stworzenie szansy studentom do czynnego udziału w konferencji naukowej. Wartością 

dodaną projektu jest nawiązywanie kontaktów m.in. z przedstawicielami 

ogólnopolskich uczelni, instytucji edukacyjnych, organizacji pozarządowych.  

W ramach XIII PKS-u zaprezentowane zostały: 24 referaty, 12 posterów oraz 

przeprowadzonych zostało 6 warsztatów (załącznik Program konferencji). 

W konferencji wzięło udział ponad 160 osób, w tym przedstawiciele z 10 

ogólnopolskich ośrodków naukowych: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 

Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Akademii Pomorskiej w 

Słupsku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wojskowej Akademii 

Technicznej w Warszawie, Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu, Wyższej Szkoły 

Bankowej w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, Prywatnego Przedszkola 

"Krasnal" w Toruniu, Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu, II Liceum 

Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu, klasa o specjalności 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

2. Organizacja kiermaszu prac plastycznych uczestników zajęć terapeutycznych 

PRTON i zbiórki funduszy na rzecz „Pracowni Rozwijania Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych” Środowiskowego Domu Samopomocy w Toruniu, Toruń 

30.10.2019 

Kiermasz zorganizowany przez Sekcję Andragogiczną SKNP odbył się  w ramach 

obchodów 40-lecia istnienia Pracowni Rozwijania Twórczości Osób 

Niepełnosprawnych (PRTON) Środowiskowego Domu Samopomocy w Toruniu.  

W dniu 30.10.2018 na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbył się wernisaż 

zbiorowej wystawy malarstwa, grafiki, rzeźby i ceramiki uczestników Pracowni 

Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych, prowadzonej przez Katolickie 

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman. 

Wystawa, wraz z towarzyszącym jej kiermaszem prac, nosiła tytuł „Niezwykli 

twórcy” i ilustrowała artystyczny zapis 40 lat funkcjonowania Pracowni, założonej 

przez dr art. Kw. II. st. Andrzeja Wojciechowskiego, zainspirowanego myślą 

pedagogiczną torunianki - Wandy Szuman. Wydarzenie kulturalne zainicjowane przez 

Panią Kierownik ŚDS „Pracownia” mgr Barbarę Jacek, było współorganizowane 

przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością, Katedrę Pracy Socjalnej oraz 

Katedrę Teorii Wychowania WNP UMK. Wernisaż wystawy rozpoczęła część 

oficjalna, odbywająca się w sali Rady Wydziału, w której zabrali głos: Dziekan 

Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, Prof. UMK, Prodziekan 

dr hab. Agnieszka Wałęga, Prof. UMK, założyciel PRTON (emerytowany profesor 



UMK) - dr art. Kw. II st. Andrzej Wojciechowski. Wystąpieniem retrospektywnym, 

wspartym prezentacją multimedialną podzieliła się Kierownik ŚDS, mgr Barbara 

Jacek. Założenia kiermaszu prac omówiła jego inicjatorka mgr Ewelina 

Romianowska, natomiast kierunek dalszej współpracy z PRTON, w ramach projektów 

studenckich, wskazała dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Na uroczystości obecni byli 

pracownicy, doktoranci oraz studenci WNP UMK kierunków: pedagogiki, pedagogiki 

specjalnej i pracy socjalnej. Wśród zaproszonych Gości podczas wydarzenia obecni 

byli Autorzy artefaktów - dorośli uczestnicy PRTON, którzy również zabierali głos w 

podczas części oficjalnej. Kiermasz wytworów wzbudził większe zainteresowanie 

społeczności akademickiej, a organizatorki z Sekcji Andragogicznej zebrały 770 

złotych dla PRTON. 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2215284191815694 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2215261741817939 

 

 

3. Udział w 19. Toruńskim Festiwalu Nauki i Sztuki 

W wyniku konkursu, do programu Festiwalu zakwalifikowały się dwa projekty, 

warsztaty dla dzieci „Czekaj ja Ci pokaże!” oraz „Podróż po świecie bajek – 

warsztat komunikacji zespołowej”. 

 

Warsztat Czekaj ja Ci pokażę! był skierowany do dzieci i miał na celu, za pomocą 

bajkowych postaci wprowadzić najmłodszych do świata emocji i komunikacji 

niewerbalnej. Dzieci miały okazję nie tylko rozpoznawać rodzaje emocji 

towarzyszących wszystkim na co dzień w różnych sytuacjach, ale także ich 

doświadczyć poprzez udział w wielu kreatywnych zabawach. Warsztat 

przeprowadzonych został 25 kwietnia 2019 roku  dla dwóch grup dzieci z toruńskich 

przedszkoli, „Jaś i Małgosia” oraz „Słoneczko”. 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2476372645706846  

 

 

Warsztat pt. „Podróż po świecie bajek - warsztat komunikacji zespołowej” miał na 

celu przekazanie wiedzy i umiejętności na temat podstawowych zasad współpracy 

w zespole i właściwej komunikacji. Podczas warsztatów dzieci przeniosły się do 

magicznego świata bajek, w którym panował chaos związany z trudnościami w 

komunikacji. Głównym zadaniem uczestników była pomoc bajkowym postaciom 

pokonać szereg trudności, do rozwiązania których potrzebna była kreatywność, dobra 

komunikacja i niezawodna współpraca. W warsztatach 26.04.2019 r. uczestniczyły 

dwie grupy – z przedszkola „Słoneczko” w Toruniu oraz z przedszkola „Pod 

klonowym listkiem” w Łysomicach. 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2476390675705043 

 

 

4. Zorganizowanie wydarzenia "Moja kariera - spotkanie z coachem" 

 

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Sekcja Andragogiczna SKNP 

UMK oraz Pracownia Rozwoju Coachingu działająca przy Katedrze Pedagogiki Pracy 

i Andragogiki UKW w Bydgoszczy dnia 15.11.2018 r. zorganizowała wydarzenie 

"Moja kariera - spotkanie z coachem", na które składała się grupowa oraz 

indywidualne sesje coachingowe. Wydarzenie odbyło się 15.11.2018 r. na WNP 

UMK, ul. Lwowska 1. Coaching indywidualny kontynuowany był do połowy grudnia 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2215284191815694
https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2215261741817939
https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2476372645706846
https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2476390675705043
https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/?__tn__=K-R&eid=ARCO4sAuNSwaID0hgZYbTTMxnQ5pH8lmlIzInEM2smC5GlxhfN0jkhi7qUvzemAKBM_nkTzSY1MdwSkO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7wXgEgsc8WipGJVmQbjtZ99o_dnKauMFRcib_4r4RCKBVq1uPVa9NhbG9qxZz_TwlCM_ah8r4Aw55xOnvN8NQsVa33tlJ5toR2Azh8qT17TvUsWGUZ467fThrCFhyW5TDiFL46JFRIvP4OQ8x2lYVDEpyp3LcZLzGWzte3YbJMGOUzgU7oWPtHdPUSK0sVHn5_OwkdMOXPeoYxXBeQWVfurSodC4kV1zE73ZcXnZRPBvqJQghzFf2BI_bdn_NyE3uRoezsuJynSKkMdDsGzdSyDTvCueIq2KOCo7wTGrLACHODI9HepNBR1O0BWbQ7fDPlvnzs_HAYVHn0np3DVQ8mw
https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/?__tn__=K-R&eid=ARCO4sAuNSwaID0hgZYbTTMxnQ5pH8lmlIzInEM2smC5GlxhfN0jkhi7qUvzemAKBM_nkTzSY1MdwSkO&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7wXgEgsc8WipGJVmQbjtZ99o_dnKauMFRcib_4r4RCKBVq1uPVa9NhbG9qxZz_TwlCM_ah8r4Aw55xOnvN8NQsVa33tlJ5toR2Azh8qT17TvUsWGUZ467fThrCFhyW5TDiFL46JFRIvP4OQ8x2lYVDEpyp3LcZLzGWzte3YbJMGOUzgU7oWPtHdPUSK0sVHn5_OwkdMOXPeoYxXBeQWVfurSodC4kV1zE73ZcXnZRPBvqJQghzFf2BI_bdn_NyE3uRoezsuJynSKkMdDsGzdSyDTvCueIq2KOCo7wTGrLACHODI9HepNBR1O0BWbQ7fDPlvnzs_HAYVHn0np3DVQ8mw
https://www.facebook.com/prc.ukw/?__tn__=K-R&eid=ARABICZAIM8-a8s6n--pmz_QadiXxLZYLP51FAlRR6jfG8iETjXvWM8vRUxjsDGepZHv5B_trPPhe0VW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC7wXgEgsc8WipGJVmQbjtZ99o_dnKauMFRcib_4r4RCKBVq1uPVa9NhbG9qxZz_TwlCM_ah8r4Aw55xOnvN8NQsVa33tlJ5toR2Azh8qT17TvUsWGUZ467fThrCFhyW5TDiFL46JFRIvP4OQ8x2lYVDEpyp3LcZLzGWzte3YbJMGOUzgU7oWPtHdPUSK0sVHn5_OwkdMOXPeoYxXBeQWVfurSodC4kV1zE73ZcXnZRPBvqJQghzFf2BI_bdn_NyE3uRoezsuJynSKkMdDsGzdSyDTvCueIq2KOCo7wTGrLACHODI9HepNBR1O0BWbQ7fDPlvnzs_HAYVHn0np3DVQ8mw


2018 r. Spotkania miały na celu pomóc studentom w samodzielnym podejmowaniu 

ważnych decyzji, odnalezieniu własnej drogi edukacyjno-zawodowej, przyjrzeniu się 

swoim potrzebom. 

Zajęcia prowadzone były przez profesjonalnych coachów - współtwórców PRC - 

Łukasza Brzezińskiego, Anitę Orzechowskę oraz Michała Lubomaskiego.  

Caoching dla studentów WNP był bezpłatny, skorzystało z niego 35 studentów. 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2227370490607064 

 

https://www.facebook.com/SekcjaAndragogiczna/posts/2227370490607064

