Zaproszenie do udziału
w II Powiatowej Konferencji Edukacyjnej
Komunikacja przyszłością edukacji

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie
Dyrektor Przedszkola nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie
mają ogromną przyjemność zaprosić:
Dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkolnych, doradców
zawodowych, rodziców, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych
do udziału w jednym z wielu naszych nowatorskich projektów

II Powiatowej Konferencji Edukacyjnej
Komunikacja przyszłością edukacji
Jeżeli ważne są dla Was relacje w aspekcie edukacyjnym, rozwijanie
kreatywności, planowanie działań innowacyjnych i wykorzystanie ich w toku
pracy z uczniami, to nasza inicjatywa jest właśnie dla Was! Proponujemy
również wyjątkowy w swej treści i przesłaniu warsztat dla młodzieży.
Zagadnienia priorytetowe naszej konferencji:
psychologia komunikacji rówieśniczej,
edukacja prawna oraz mediacje,
innowacje i kreatywność w edukacji.
NASI PRELEGENCI:
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski – doktor habilitowany nauk
humanistycznych w zakresie pedagogiki, profesor Uniwersytetu
im.

Adama

Mickiewicza

w

Poznaniu,

trener

w

obszarze

komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie
edukacji medialnej;
Patrycja Leciej – Andrzejczak –prawnik, trener Brain Gym®,
specjalista etyki komunikacji oraz kreowania wizerunku, właściciel
Uniwersytetu dla Najmłodszych „Sorbonka”

w Suchym Dworze

k/Gdyni, prezes zarządu Fundacji Dobra Komunikacja;
Mariusz Ziętarski – wybitny pedagog dydaktyczny w dziedzinie
biologii i przyrody, nauczyciel doradca metodyczny Powiatowego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie;
Olga Grabiwoda – twórca wydarzeń i koordynator warsztatów
edukacyjnych

w

Instytucie

Dizajnu

w

Kielcach,

inicjatorka

innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska;
Agnieszka Kazimierczak – Godzwon – adwokat, a zarazem Stały
Mediator Centrum Mediacji jednej z prężnie rozwijających się
Kancelarii Adwokackich w Staszowie;
Anna Kot – działacz i organizator szachowy, Prezes Zarządu
Ludowego Uczniowskiego Katolickiego Klubu Sportowego LUKKS
Kielce.
TERMIN KONFERENCJI: 2 października 2018r.
MIEJSCE: Zespół Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. T. Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. T. Kościuszki w Staszowie

Zapraszamy na

wyjątkowe spotkania przygotowane przez nasz

zespól specjalnie dla Państwa!
Rejestracja na stronie www.podnstaszow.pl

