
Partnerzy: Patronaty honorowe: Patronaty medialne:

Organizatorzy:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Wojewoda Zachodniopomorski

 Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016

Partnerzy: Patronaty honorowe: Patronaty medialne:

Organizatorzy:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020
ujętych w budżecie Województwa Zachodniopomorskiego w 2016

WW . .PLWEDUKACJAINNOWACJA

I I M IĘ D ZYNARO D O WA KO NFE RE NCJA

ED U K ACJA- INNOWACJA

Wie lka g ra o p o te n c ja ł i zd ro w ie d z ie c i

Szczecin
26-27.11.2016

więcej informacji na...

Z A P R O S Z E N I E



EDUKACJA-INNOWACJA

100% praktyki 100% działania

26.11.2016 (sobota)
godz. 9.00-19.00 

Inspirujące wystąpienia i warsztaty
przygotowane przez ekspertów

w zakresie:
- nowoczesnych metod pracy

z dzieckiem w szkole
 - dobrych praktyk edukacyjnych

dla nauczycieli i rodziców
 - nowych rozwiązań i narzędzi

w wychowaniu i edukacji
 - budowanie poprawnych relacji

dziecka z rodzicem i nauczycielem

27.11.2016 (niedziela)
godz. 9.00-18.30 

wystąpienia i warsztaty
przygotowane przez ekspertów

w zakresie:
- radzenia sobie

z cyberprzemocą wśród dzieci
- rozwiązywania trudności

emocjonalnych dzieci i młodzieży
- konkretnych metod i dobrych praktyk

edukacyjnych i wychowawczych
-  alternatywnej edukacji i wychowania 

Inspirujące 

Wszystkie warsztaty prowadzone
przez ekspertów zagranicznych

będą tłumaczone na język polski.

Goście specjalni:

Wszystkie wystąpienia i warsztaty
kierowane są zarówno do nauczycieli,

jak i rodziców dzieci uczących się.

Margret Rasfeld - Wizjonerka i innowatorka systemu kształcenia, laureatka wielu nagród z dziedziny edukacji. Jako wzięta referentka inspiruje i wspiera 
liczne szkoły na obszarze niemieckojęzycznym w procesie transformacji i wprowadzania nowej kultury nauczania, która wspomaga rozwój 
dziecięcych talentów. Jest dyrektorką Ewangelickiej Szkoły Zintegrowanej Berlin-Centrum. W „Dialogu o przyszłości” pod patronatem kanclerz 
Niemiec, Angeli Merkel, była jednym z głównych ekspertów w programie „Jak będziemy się uczyć?”. W 2013 roku otrzymała nagrodę Querdenker-
Award w kategorii „Wizjonerzy”.

Richard Irvine - Trener Outdoor Education od 24 lat, pracuje z szerokim gronem klientów, w najróżniejszych środowiskach. Jest wykwalifikowanym 
nauczycielem geografii, który zrzekł się formalnej edukacji w klasie/szkole oraz formalnego programu nauczania, na rzecz dążenia do rozwoju 
edukacji nieformalnej w lasach i na wybrzeżu południowej Anglii. Mając 10 lat doświadczenia w prowadzeniu długoterminowych programów ,,Forest 
school” z dziećmi i młodzieżą, od lat szkoli nauczycieli oraz animatorów, aby umożliwić im zostanie wykwalifikowanymi liderami Forest School /leśnej 
szkoły/, ekspert i lider ruchu Leśnych Szkół w Wielkiej Brytanii. Dyrektor Leśnej Szkoły, która otrzymała międzynarodowy certyfikat lidera nadany przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie Leśnych Szkół /FSA/.

Dorota Zawadzka – psycholog rozwojowy, doradca rodzinny, trener umiejętności społecznych. Specjalistka w sprawach rozwoju człowieka, 
wychowania oraz mediów dla dzieci i młodzieży. Współpracuje z Komitetem Ochrony Praw Dziecka i z Rzecznikiem Praw Dziecka, jest ambasadorem 
akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Znana jako polska Superniania. Autorka wielu poradników dla rodziców.

Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog edukacyjny, wykładowca, pisarz. Jako autor i współautor napisała ponad 60 książek, pakietów edukacyjnych 
i e-kursów dla nauczycieli na temat wspierania rozwoju człowieka w szkole. Pomysłodawczyni projektu  INDYWIDUALNI.PL, w tym baterii testów 
psychometrycznych do diagnozy potrzeb edukacyjnych (indywidualnej strategii uczenia się). Prezes  Europejskiego Stowarzyszenia Psychologów
i Pedagogów Szkolnych, w ramach którego powstaje pierwsza w Polsce e-poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ich rodziców
i nauczycieli oraz przygotowywany jest magazyn dla rodziców dzieci w wieku szkolnym.

dr hab. Jacek Pyżalski – Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w 
Poznaniu). Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji 
medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, 
nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej 
agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród młodzieży” (GWP, Sopot 2011).

Inwestycja 200zł/os
W cenie: 2 dni inspirujących wystąpień i warsztatów metodycznych, pełne wyżywienie podczas dwóch dni konferencji,

atrakcyjny pakiet konferencyjny. Organizatorzy zapewniają profesjonalną opiekę nad dziećmi oraz pełne
wyżywienie podczas dwóch dni konferencji za jednorazową dodatkową opłatą - 50zł/dziecko. 

Rejestracja poprzez formularz na stronie: www.edukacjainnowacja.pl, e-mail: edukacja.innowacja@gmail.com
telefonicznie: 91 573 04 47 lub 519 056 554
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