
Adres: ul. Worcella 18; 50-448 Wrocław
Tel. 071 311 40 10; e-mail: biuro@wychowawcy.wroclaw.pl;  

http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
Regon: 020085417    NIP: 896 138 80 73

Konto: BZ WBK  80 1090 2516 0000 0001 0633 4254 

Pragniemy, aby dzieci były od nas lepsze. (J. Korczak)

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  NA  NAJCIEKAWSZĄ  PRACĘ MAGISTERSKĄ 

Z ZAKRESU PEDAGOGIKI

ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE ROZDANIE NAGRÓD 

Wręczenie nagród odbędzie się w poniedziełek 9 marca 2009 
o godzinie 12.00 w sali Refektarz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 

Wrocławiu – przy ul. Szewskiej 37.

W programie: wręczenie nagród,  prezentacja tematu zwycięskiej pracy przez autora, 
prezentacja multimedialna na temat współczesnych problemów wychowawczych.

Celem  konkursu  jest   promocja  młodych  pedagogów,  autorów  najlepszych  prac 
magisterskich  z  lat  2007  i  2008  odnoszących  się  do  współczesnych  problemów 
pedagogicznych,  szczególnie  opisujące  zjawiska,  tendencje,  konsekwencje  oraz 
zachodzące procesy wychowawcze w odniesieniu do dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat. 
Jest  to  pierwsza  edycja  konkursu  organizowana  przez  Wrocławskie  Stowarzyszenie 
Wychowawców.

Do  konkursu  zgłosiło  się  17  autorów,  z  których  Komisja  konkursowa  (przedstwiciele 
Patronów honorowych) wyłoniła dwie najciekawsze prace. Ich autorzy otrzymają nagrody 
pieniężne 1.000 zł i 500 zł oraz nagrody rzeczowe.

Wrocławskie  Stowarzyszenie  Wychowawców to  organizacja  która  skupia  wrocławskich  pedagogów,  nauczycieli 
akademickich, instruktorów harcerskich oraz rodziców, którzy są zainteresowani sprawami wychowania i którzy angażują 
się bezpośrednio w działania na rzecz dzieci oraz młodzieży. Stowarzyszenie realizuje różnorakie projekty edukacyjne, 
sportowe, społeczne, profilaktyczne, ekologiczne, wymiany międzynarodowe i inne działania, które wynikają z szeroko 
rozumianego  oddziaływania  pedagogicznego i  potrzeb  młodych ludzi  z  którymi  się  spotykamy.  Członkowie naszego 
Stowarzyszenia swoją aktywność rozwijają w dwóch zasadniczych wymiarach: 
 prowadzenie pracy wychowawczej wśród młodzieży oraz dzieci losowo pokrzywdzonych, zaniedbanych kulturowo i 
ekonomicznie, narażonych na patologie, pozbawionych odpowiedniej opieki,
 współpraca z wychowawcami i liderami pracującymi z młodzieżą, wspomaganie rodziców oraz opiekunów w funkcjach 
wychowawczych. 

Więcej informacji na naszej strony internetowej: http://www.wychowawcy.wroclaw.pl
 

Patronat honorowy:
 Dolnośląski Kurator Oświaty Pani Beata Pawłowicz, Dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego dr hab. Alicja Szerląg, 

Członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Pani Poseł Ewa Wolak.

Patronat medialny:
 Miesięcznik nauczycieli i wychowawców katolickich „Wychowawca"

Fundatorzy nagród:
Wrocławskie Stowarzyszenie Wychowawców, Dolnośląski Kurator Oświaty - Pani Beata Pawłowicz 

oraz Pani Poseł Ewa Wolak. 
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