
                 
 

FUNDACJA EDUKACJA NA NOWO I OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI 
 

zapraszają na 
 
wyjątkową konferencję pt. Edukacja na NOWO w Laboratorium szkoły przyszłości, która odbędzie się 
w dn. 4 listopada 2015r . w godz. 10.00-17.00 w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego 
na ul. Dobrej 56/66. 
 
Celem konferencji jest zaproszenie do wspólnego budowania społeczności uczącej się, podzielenie się 
dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji jak 
zrekonstruować współczesną szkołę. 
 
Główną atrakcją konferencji będzie możliwość uczestniczenia w lekcji w „Laboratorium szkoły 
przyszłości”, która jest unikalnym obiektem na skalę europejską, a w Warszawie będzie prezentowana po raz 
pierwszy. Każdy z Państwa będzie mógł doświadczyć i przeżyć przygodę z edukacją przyszłości. 
 
Konferencja dedykowana jest dyrektorom, nauczycielom, rodzicom i jednostkom samorządowym 
oraz wszystkim tym, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiej szkoły. 
 
Zakładamy, ze uda nam się stworzyć wyjątkową przestrzeń edukacyjną, która zainspiruje Państwa i zachęci do 
dyskusji na temat przemodelowania polskiej szkoły. 
 
Koszt udziału w konferencji wynosi 90 zł + VAT 
Do rejestracji zapraszamy na stronę: www.edukacjananowo.pl 
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PROGRAM KONFERENCJI 
 
 
 

10.00-10.45  Laboratorium szkoły przyszłości (dla zainteresowanych możliwość doświadczenia lekcji) 

10.45-11.00  Otwarcie konferencji 

11.00-11.30  Jak przygotować się do szkoły przyszłości 

                   Dr hab.prof. UW Małgorzata Żytko, prof. dr hab. Stanisław Dylak i dr hab. Marek Piotrowski 

                   w rozmowie z Justyną Suchecką 

11.30-11.50  Szkoła przyszłości 

                   dr Krzysztof Kurowski 

11.50-12.10  Kompetencje nauczyciela przyszłości 

                   Dr hab.prof. PW Marlena Plebańska 

12.10-12.30  Edukacja na NOWO, czyli od diagnozy do strategii użycia TIK 

                   Janusz Wierzbicki 

12.30-13.15  Po co komu e-podręczniki 

                   Urszula Siembieda, Angelika Wiśniewska, Wieńczysław Dębiński 

13.15-13.45  Przerwa / Laboratorium szkoły przyszłości 

13.45-14.10  Kreatywne uczenie się w dzisiejszej szkole 

                   Marek Szurawski 

14.10-14.30  Gramy w piktogramy, konstruowanie wiedzy, rozwijanie umiejętności przez uczniów 

                   dr hab.prof. UW Małgorzata Żytko 

14.30-14.50  Czego możemy się nauczyć od twórcy Khan Academy 

                   prof.dr hab. Lech Mankiewicz 

14.50-15.10  Przestrzenie edukacyjne przyjazne uczeniu się 

                   dr Mateusz Leszkowicz 

15.10-15.30  Zmiana. To nie musi boleć. Narzędzia i metody biznesu jako wsparcie edukacji 

                   Justyna Józefowicz 

15.30-16.00  Dyskusja podsumowująca konferencję 

16.00-17.00  Laboratorium szkoły przyszłości zaprasza zainteresowanych 

 
 

Więcej informacji i rejestracja: www.edukacjananowo.pl 


