Panel rozpoczynający
godz. 14.00-15.30
Przywitanie uczestników, wystąpienia zaproszonych gości z Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wręczenie szkołom tytułów Szkoły dla innowatora
Sesja II
godz. 15.45-16.45
Panel A1
Zadania interdyscyplinarne (prowadząca Małgorzata Skura, ekspertka ds. narzędzi edukacyjnych) wraz
z nauczycielami biorącymi udział w projekcie



dowiesz się na nim, w jaki sposób w swoich szkołach planować i tworzyć zadania
interdyscyplinarne, jak organizować wspólną pracę nauczycieli przy ich tworzeniu i realizacji
odkryjesz jakie korzyści wynoszą uczniowie dzięki wspólnej pracy nad rozwiązywaniem zadań
interdyscyplinarnych

Panel A2
Projekty edukacyjne (prowadząca Bernadetta Czerkawska, doradczyni i trenerka) wraz z nauczycielami
biorącymi udział w projekcie




otrzymasz wskazówki jak dobrze zaplanować wspólną pracę nad projektami
poznasz dobre praktyki w pracy nauczyciela pozwalające na zaangażowanie uczniów we wspólny
projekt
dowiesz się czego unikać w czasie pracy nad projektami edukacyjnymi!

Sesja III
godz. 17.00-18.00
Panel B1
Rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych w szkołach (prowadząca Magdalena Bogusławska, główna
ekspertka merytoryczna wraz z nauczycielką ze szkoły biorącej udział w projekcie oraz doradcą i
ekspertem w projekcie Szkoła dla innowatora)



dowiesz się czym są kompetencje proinnowacyjne i poznasz argumenty świadczące o celowości
ich rozwoju we współczesnym świecie
zainspirujesz się skutecznymi sposobami rozwijania tych kompetencji u uczniów i uczennic

Panel B1
Przestrzeń edukacyjna w szkole (prowadząca Małgorzata Stodulna, szefowa Działu Szkoła dla
innowatora oraz zaproszeni goście - dyrektorzy, eksperci oraz nauczyciele z projektu Szkoła dla
innowatora)





dowiesz się dlaczego zmiana przestrzeni w szkole to coś znacznie ważniejszego niż zwykły remont
poznasz dobre praktyki dotyczące planowania i tworzenia przestrzeni w klasach, korytarzach i w
przestrzeniach wspólnych szkoły
przyjrzysz się możliwościom jakie daje odpowiednio zaplanowana przestrzeń w szkole i jak może
sprzyjać uczeniu się uczniów oraz rozwijaniu ich kompetencji
zainspirujesz się także zmianami w przestrzeniach szkolnych i ich pozytywnym wpływem na
współpracę i zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli

Sesja IV
godz. 18.15-19.15
Webinar podsumowujący konferencję (prowadzenie dr Jędrzej Witkowski, prezes Centrum Edukacji
Obywatelskiej oraz dyrektorzy ze szkół biorących udział w projekcie Szkoła dla innowatora).
Podczas dyskusji z dyrektorami dowiesz się o zmianach jakie zaszły w ich szkołach i zainspirujesz się ich
praktyką pracy.

