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Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych  
 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie 

oraz  
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie 

 
 

serdecznie zapraszają 25.10.2022r do udziału w konferencji  
 

Młodzież pokoleń Z, Ź, Ż  
- próba zrozumienia uczniów i spojrzenia na 

świat ich oczami 
 

Konferencja adresowana jest do dyrektorów, nauczycieli wszystkich 

specjalności szkół podstawowych (klas 4-8) i ponadpodstawowych, 
wychowawców, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów  

 
Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się: 
Jak myślą młodzi ludzie, czym charakteryzują się ich rodzice i jak wpływ na 
dzisiejszych uczniów mają pokolenia ich dziadków? By lepiej poznać generację Z, 
uczestnicy spojrzą na świat ich oczami – poznają muzykę, książki, celebrytów                     
i obszary Sieci, które są bliskie młodzieży. Jak wskazują badania, największym 
problemem w komunikacji międzypokoleniowej są zniekształcenia poznawcze, 
którym przyjrzymy się podczas spotkania. Stworzymy ćwiczenia dostosowane do 
charakterystyki pokoleń Z, Ź i Ż oraz porozmawiamy o dostosowywaniu lekcji do 
trybu pracy młodzieży. 
 

Program: 
1. Przemiana generacyjna: 

• pokolenia dziadków: GG, SG, BB 

• pokolenia rodziców: X, Y 

• pokolenia młodzieży: Z, Ź, Ż 
2. Spojrzeć na świat oczami młodzieży: 

• co robią w Sieci? 

• co czytają? 

• kogo wielbią? 
3. Zniekształcenia poznawcze: 

• problemy wynikające z błędnych założeń 

• przyzwyczajenia i nastawienia 

• pułapki języka i mimowolne wpływanie 
4. Działania dostosowane do charakterystyki pokoleń: 

• ćwiczenia stworzone dla pokoleń Z, Ź, Ż 

• formy pracy, o których lepiej zapomnieć 

• analiza i dostosowanie lekcji do trybu pracy młodzieży. 
 

http://www.pcpppidn.eu/
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Termin: 25.10.2022 r.   godz. 15:00 - 18:00  
 
Forma szkolenia: stacjonarna 
 
Prowadzący: dr Marcin Karwowski  - trener, coach, specjalista informacji, doktor 
nauk humanistycznych w dziedzinie informatologii. Posiada kilka tysięcy godzin 
doświadczenia na sali szkoleniowej – pracuje głównie z trenerami, nauczycielami, 

pracownikami kultury, rodzicami i młodzieżą. Prowadzi szkolenia z zakresu 
kompetencji cyfrowych, trenerskich, menedżerskich i osobistych. Uwielbia 
niesztampowe metody pracy, zarówno na sali szkoleniowej, jak i w biurze czy domu. 
Od blisko 15 lat pracuje z młodzieżą w ramach edukacji formalnej, jak również 
wolontariatu i projektów społecznych. Projektuje, zarządza i ewaluuje projekty 
lokalne, regionalne, krajowe i międzynarodowe, finansowane ze środków polskich, 
europejskich prywatnych. Obecnie dyrektor instytucji kultury oraz koordynator 
kilkunastu projektów. 
                                               
Osoby odpowiedzialne: Arlena Kiziak – doradca metodyczny, 
                                      Wioletta Ziemińska – doradca metodyczny,                                                
Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące w Głogowie 
ul. Jedności Robotniczej 10 (aula – II piętro)  
Data: 25 października (wtorek), godz. 15:00 (4 godziny dydaktyczne) 
Cena: 100 zł  
 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 
Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 7.10.2022r. – poprzez   stronę 

internetową.                                                                                                                         
Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy: 

https://odm.pcpppidn.eu/zapisy-na-szkolenia/ 
Faktura na placówkę –  formularz 

https://odm.pcpppidn.eu/wp-content/uploads/2020/02/Karta-
Zg%C5%82oszenia-NOWA.pdf 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                        
tel. 76 838 42 93. 

 
 

 
              Dyrektor PCPPPiDN w Głogowie       Dyrektor I LO w Głogowie 
                   Barbara Krzywulicz                          Janusz Kosałka 
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