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PWSZ Głogów
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Wizyta dr Maryny Saltykovej-Vaukovich z Grodzieńskiego
Uniwersytetu Państwowego w PWSZ w Głogowie
PWSZ · 3 grudnia 2018

W ramach programu Erasmus+ i współpracy nawiązanej z Grodzieńskim
Uniwersytetem Państwowym im. Janki Kupały w Grodnie, do Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Głogowie zawitał kolejny gość z Białorusi – dr Maryna SaltykovaVaukovich, która podczas kilkudniowej wizyty przeprowadziła serię wykładów oraz
ćwiczeń dla studentów kierunku Pedagogika w Instytucie Humanistycznym.
Choć pani Maryna urodziła się na Ukrainie, od lat pracuje w Grodzieńskim
Uniwersytecie Państwowym na Białorusi. Przyjazd do Głogowa był okazją do
podzielenia się ze słuchaczami wiedzą odnośnie poniższych tematów:
Prezentacja potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Państwowego im. J. Kupały w
Grodnie dla studentów i kadry dydaktycznej PWSZ w Głogowie
Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych”
Przeprowadzenie seminarium na temat „Techniki terapii baśniowej Miltona
Ericksona”
Prowadzenie społecznych i pedagogicznych ćwiczeń na temat „Rozwiązywanie
konfliktów”
Wykład na temat „Biblioterapia jako metoda skoncentrowana na kliencie”

W ramach pobytu w naszej Uczelni pani docent wymieniła doświadczenia naukowobadawcze z kadrą dydaktyczną PWSZ w Głogowie, m. in. z dr Adamem Bujakiem –
inicjatorem współpracy z Grodzieńskim Uniwersytetem Państwowym oraz z dr Izabelą
Rutkowską, z którą nawiązała współpracę w ramach tworzenia Rocznika Nauk
Społecznych PWSZ w Głogowie „Spotkania”. Pani Maryna dołączyła do Rady naukowej
Rocznika. Będzie recenzować artykuły rosyjskojęzyczne, a jej publikacja pt. „Od
kontemplacji do refleksji (o użyciu pomocy wizualnych w praktyce pedagogicznej)”
ukaże się w tegorocznym numerze Rocznika – 1(2) 2018.
Podczas prowadzenia zajęć pani Maryna była zaskoczona zainteresowaniem i
aktywnością głogowskich studentów oraz serdecznym przyjęciem ze strony
wykładowców. –Bardzo mi się u państwa podoba. Dziękuję za tak miłe przyjęcie. W
kilka dni poznałam tutaj wielu szczerych i wspaniałych ludzi, którzy wspierali mnie w
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mojej pracy. Z wielką przyjemnością pragnę rozwijać nawiązane kontakty – przyznała
pani docent, która starała się tak dobrać tematykę i formę zajęć, by były one jak
najbardziej atrakcyjne dla studentów. Dzięki temu ćwiczenia na temat technik terapii
baśniowej Miltona Ericksona okazały się ciekawe zarówno dla studentów, jak i kadry
dydaktycznej PWSZ w Głogowie. Nasi wykładowcy byli zachwyceni sposobem i
podejściem pani docent do słuchaczy. –Zajęcia były bardzo inspirujące – zdecydowanie
przyznała pani dr Izabela Rutkowska.
Biuro Projektów składa podziękowania pani dyrektor dr Sławomirze Lisewskiej
oraz kadrze dydaktycznej Instytutu Humanistycznego za zaangażowanie i
serdeczne przyjęcie docent Maryny Saltykovej-Vaukovich w PWSZ w Głogowie.
Pełna relacja z wizyty dr Maryny Saltykovej-Vaukovich pod adresem:
Galeria zdjęć
http://erasmus.pwsz.glogow.pl/2018/12/03/wizyta-dr-maryny-saltykovej-vaukov
ich-z-grodzienskiego-uniwersytetu-panstwowego-w-pwsz-w-glogowie/

Ten wpis został utworzony 3 grudnia 2018 o godz. 11:17 w kategorii Aktualności.
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