
                                                                               

 

                                                                                                                                                                                       

             

 

             Z A P R O S Z E N I E  

 

 

Dyrektor  Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie 

oraz 

Dyrektor Gimnazjum nr 5  im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie 

zapraszają dyrektorów i nauczycieli na konferencję 

pn. EDUKACJA na miarę XXI wieku  

w dniu 11- 12  października 2016r  

           w Centrum Konferencyjno – Wystawienniczym w  Zamku  Książąt  Głogowskich 

 

      Konferencja pod patronatem 
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PROGRAM   KONFERENCJI 

dzień I           11.10.2016 r.    Centrum Konferencyjno- Wystawiennicze  

                                                 w Zamku Książąt  Głogowskich 

  9:30 – 10:00  rejestracja uczestników 

10:10 – 10:30 otwarcie konferencji i przywitanie zaproszonych gości 

                                    Barbara Krzywulicz  dyrektor PCPPP i DN w Głogowie 

                                    Iwona Lis  prezes Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji -Warszawa  

10:30 – 11:45 Marta Miłoń - „W drodze do cyfryzacji edukacji autostradą A2K2  

                                   - czyli o czterech cechach nowoczesnej szkoły”  

11:45 - 13:00 prof. dr hab. Maciej Sysło – „Nauka kodowania w szkole” 

13:00 – 13:30  przerwa kawowa 

13:30 – 15:00 Colin Rose – „Jak sprawić, by inwestycje w nowe technologie  

                                   przełożyły się na sukces ucznia?”  

15:00 - 15:15 oficjalne zakończenie konferencji i pożegnanie gości 

15:15 - 15:30 wydanie zaświadczeń dla uczestników konferencji 

 

dzień II        12.10.2016 r.   Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie 

10:10 – 10:15 -  przywitanie przybyłych gości Alina Barnowicz – dyrektor Gimnazjum nr 5    

  Iwona Lis – prezes Fundacji Instytut Nowoczesnej Edukacji – Warszawa  

10:15 – 10:30  - otwarcie nowoczesnej klasopracowni geograficznej,  zadania realizowanego     

                          w ramach budżetu obywatelskiego miasta Głogowa  w roku 2016    

10:30 – 11:00  - Colin Rose –  „Cyfrowa klasa klasą XXI wieku”   

11:00 – 11:30  - Alina Baranowicz dyrektor Gimnazjum nr 5 w Głogowie  

                        „Jak ważne jest wprowadzenie nowych technologii  do edukacji?” 

11:30 – 12:30  - lekcja pokazowa na poziomie kształcenia ogólnego III etapu edukacyjnego 

12:30 – 13:00 -  zamknięcie konferencji  



                                       

 

PRELEGENCI 

Marta Miłoń - specjalista ds. szkoleń Fundacji Instytutu Nowoczesnej Edukacji  

w Warszawie; psychopedagog kreatywności, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel,  

trener i wykładowca, odbyła wiele spotkań z nauczycielami, rodzicami, dziećmi i młodzieżą. 

prof. dr hab. Maciej Sysło – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, matematyk, 

nauczyciel akademicki kierunków związanych z informatyką.; autor ponad 150 publikacji 

związanych z matematyką, informatyką i dydaktyką informatyki, współtwórca krajowej 

olimpiady informatycznej oraz wielu innych przedsięwzięć związanych z rozwojem  polskiej 

edukacji. 

Colin Rose – wybitny brytyjski psycholog, doradca rządu brytyjskiego, światowy autorytet 

w dziedzinie efektywnego uczenia się – człowiek, który przeniósł nowoczesną psychologię 

uczenia się z zacisza gabinetów do świata praktycznej edukacji, dostępnej  

dla każdego człowieka; wykładowca, współtwórca brytyjskiej „Kampanii na Rzecz Uczenia 

się”, twórca popularnej metody efektywnego uczenia się przyjętej przez wiele szkół  

na świecie i w Polsce. 

 Organizatorzy  konferencji: 

Ośrodek Doradztwa Metodycznego – PCPPP i DN w Głogowie    

ul. Jedności Robotniczej 38    67-200 Głogów  

 

Gimnazjum nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Głogowie  

ul. Gwiaździsta 2   67-200 Głogów  

 

Fundacja  Instytut Nowoczesnej Edukacji w Warszawie  

ul. Wyczółki 44    02-830 Warszawa  

 

Multitablica Sp. z o.o. w Warszawie 
ul. Wyczółki 44 02-820 Warszawa 

 

 

UWAGA  WAŻNE 

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie udziału w pierwszym i w drugim dniu konferencji  

ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do dnia 06.10.2016r.  pod nr tel. 76  838 42 93   
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