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EDP

EKSPERCI
DLA PRZYSZŁOŚCI
KONFERENCJA LIDERÓW OŚWIATY

25-26 października 2018
Białowieża, Hotel Białowieski

EDP Eksperci dla Przyszłości
Lider oświaty a kompetencje przyszłości
– styk edukacji, biznesu, rynku pracy i wyzwań społecznych
Lider oświaty w obliczu współczesnych wyzwań społecznych, technologicznych
i rynku pracy.

...aby dyrektor był Liderem, a nie tylko administratorem szkoły.

Dla

kogo?

Konferencja dla kadry zarządzającej placówkami oświatowymi na wszystkich
poziomach edukacji, osób odpowiedzialnych za edukację w organach
prowadzących, liderów oświaty którzy:
•

są już zmęczeni krytyką, narzekaniem i szukają konkretnych rozwiązań,

•

chcą dodać, podtrzymać lub przywrócić energię swoim zespołom,

•

szukają inspiracji nie tylko w środowisku edukacyjnym ale także w innych
obszarach, takich jak biznes, kultura, sztuka,

•

wiedzą, że nauka nie kończy się na szkole.

Bo konferencja to:

Dlaczego

warto?

•

wyjątkowe połączenie sztucznie dzielonych światów edukacji i biznesu
w jednym, wspólnym celu,

•

podejście życiowe, pragmatyczne, a nie idealistyczne,

•

uczta dla duszy – mozaika wyznań, języków i obyczajów - koncert tercetu
rodzinnego z Makówki,

•

uczta dla zmysłów – w cenie biletu z noclegiem do Państwa dyspozycji jest
kompleks wodny ze strefą saun, łaźni parowych i jacuzzi,

•

·uczta dla ciała – zabiegi pielęgnacyjne w najlepszym SPA w Białowieży (w
ofercie hotelu za dodatkową opłatą).

Korzyści dla Ciebie
•

możliwość świeżego spojrzenia
na swoją szkołę i relacje w niej panujące,

•

skuteczne zarządzanie
i motywowanie kadry pedagogicznej,

•
•

Korzyści dla

Twojej kadry
•

lepsze relacje i komunikacja w zespole,

•

inspiracja do rozwoju osobistego
i zawodowego,

wzrost motywacji i zaangażowania
w budowanie kultury opartej
o wspólne wartości i cele,

•

poczucie wpływu i wzmocnienie
autonomii.

ukierunkowany rozwój osobisty
i kompetencyjny,

•

dynamiczne i efektywne rady
pedagogiczne.

Korzyści dla

Korzyści dla

•

angażujący sposób uczenia,

•

•

rozwój kompetencji XXI wieku,

•

lepsza komunikacja,

przygotowanie dzieci do życia
w nieustannie zmieniającym się
świecie w oparciu o wartości
i współpracę,

•

poczucie sprawczości i własnej
odpowiedzialności za proces
uczenia się.

•

wzrost znaczenia środowisk lokalnych,
w których przewodzi spójny lider,

•

oddolna, świadoma transformacja
edukacji.

Twoich uczniów

...coś dla ciała

społeczeństwa

i dla ducha

Hotel Białowieski znajduje się w samym sercu Puszczy Białowieskiej. To miejsce urzeka swym pięknem i magią. Tworząc
konferencję dla LIDERÓW OŚWIATY chcemy zadbać zarówno o merytoryczną stronę tego wydarzenia, jak i o atmosferę i relaks.
Wierzymy w to, że jest to najbardziej efektywny sposób uczenia się. Kiedy już poznamy kompetencje XXI wieku, zderzymy
perspektywę edukacji i biznesu, proponujemy wyciszenie i relaks w strefie Wellness. Bez ograniczeń do Państwa dyspozycji
jest kompleks wodny ze strefą saun, łaźni parowych i jacuzzi zewnętrznym. Dla bardziej wymagających gości Hotel Białowieski
przygotował bogatą ofertę SPA.
Szczegóły i rezerwacja hotel.bialowieza.pl/nasze_spa
Wieczorem zapraszamy na niezwykły koncert Tercetu Rodzinnego z Makówki. Poprzez muzykę doświadczymy bogactwa
i różnorodności kultury Podlasia - mozaiki wyznań, języków i obyczajów. Usłyszymy tradycyjne folklorystyczne pieśni ludowe
w języku białoruskim, ukraińskim i rosyjskim.

Jeśli planujesz na rok		
Posiej ryż
Jeśli planujesz na 10 lat			
Posadź drzewo
Jeśli jednak myślisz				
w długiej perspektywie 				
Zajmij się edukacją

W czasie gdy biznes
przechodził fazę spadku
efektywności i zmieniał
się rynek pracy,
zidentyfikowano główne
czynniki powodujące
problemy:

Niezaangażowanie
odbiorcy w proces
wytwórczy.

Zła komunikacja
i interakcje
między ludźmi.

Zbyt wolna
reakcja na zmiany
ultraszybkiego
rozwoju,
technologicznego.

Brak
elastyczności.

Brak
zaangażowania
i motywacji
pracowników.

Czy przypomina to rzeczywistość dzisiejszej szkoły?
Świat biznesu dynamicznie wypracowuje rozwiązania swoich problemów na diametralnie zmieniającym się
rynku pracy. Skoro udało się to w tym kontekście, to może podobne metody zadziałają również w edukacji.

–Razem

jesteśmy odpowiedzialni za edukację–

Dzień 1

czwartek

		

Uroczyste rozpoczęcie
Lider w Świecie 4.0. Dokąd zmierza człowiek?

Sekcja I

Zmiana i adaptacja

12:15 – 12:45
		
		

Czy wszystko musi być na mojej głowie?

12:00 –12:15

		Kompetencje przyszłości w zderzeniu z AI (sztuczna inteligencja).
		
/ Roman Wieczorek
		
Specjalna wypowiedź prof. Yuli Tamir – prezes Shenkar Institute, byłej Minister Edukacji w Izraelu.

Przywództwo w edukacji i biznesie.
/ Zofia Dzik

Edu Scrum – Technologia i człowiek.

12:45 – 13:45
		
		
		

Agile (zwinność) receptą na tempo dzisiejszego świata. Jak nauczyć siebie i młode pokolenie skutecznej
adaptacji do zmienności świata?
/ Paulina Orbitowska-Fernandez

13:45 – 14:45

Lunch

Sekcja II

Wewnętrzna Motywacja, Rozwój i Różnorodność

14:45 – 15:45
		
		

Jak dotrzeć do źródła wewnętrznej motywacji?

CASE
STUDY

15:45 – 16:45
		

System oceny - element represji czy motywacji i rozwoju?

CASE
STUDY

/ Marek Sempik

16:45 – 17:00

Przerwa kawowa

17:00 – 17:30
		
		

Czy potrafimy budować trwałe mosty?

Wielokulturowa szkoła.
/ Edyta Krajewska

17:30 – 18:00
		

/ Przemysław Powalacz

19:00 		

Uroczysta kolacja połączona z koncertem Tercetu Rodzinnego z Makówki.

Dzień 2

Czy wiesz, co motywuje Ciebie i Twoich ludzi?
/ Ewa Jochheim, Katarzyna Janas

CASE
STUDY

Jak skutecznie przeprowadzić ludzi przez zmianę i wzmacniać energię lidera? 

piątek

Sekcja III

Dialog, Współpraca i Inteligencja Emocjonalna

9:00 – 9:40
		

Jak zagrać zespołowo i dać przestrzeń solistom?

9:40 – 11:00
		
		

Jak zmienić konflikt we współpracę?

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

Sekcja IV

Ciekawość, Kreatywność – Edukacja i Rynek Pracy

11:30 – 12:00
		

Pracownik przyszłości w świecie 4.0 – Perspektywa rynku pracy.

/ Piotr Gospodarczyk

Inteligencja emocjonalna – bazą kompetencji społecznych.
/ Marzena Martyniak

/ Jolanta Jakóbczyk

Jak zaszczepić głód poznawczy i skutecznie wiązać wiedzę z życiem?

12:00 – 13:00
		
		

STEAMowa edukacja.
/ Marlena Plebańska, Katarzyna Trojańska

13:00 – 13:15

Zakończenie

13:15 – 14:15

Lunch i dyskusje w kuluarach.

CASE
STUDY

Prelegenci

Zofia Dzik
Innowator i przedsiębiorca społeczny, inwestor, Fundator Fundacji Humanites, pionier rynku direct w CEE
(m.in. CEO TU Link4), mentor, juror, członek John Maxwell Team, autorka Modelu Spójnego Przywództwa;
dyrektor Akademii Przywództwa liderów Oświaty. Członek rad nadzorczych spółek giełdowych oraz rady
Ekspertów Forum Rad Nadzorczych przy GPW. Żona, matka trzech synów lubiąca wędrówki przez pustkowia.

Piotr Gospodarczyk
Z wykształcenia ekonomista, pedagog i trener biznesu, z zamiłowania muzyk. Od kilkunastu lat prowadzi
autorską działalność kulturalną, szkoleniową i edukacyjną - „Szkołę rytmu”. Wykorzystując muzykę,
w nowatorski sposób projektuje i prowadzi interdyscyplinarne warsztaty zarówno dla kadr menadżerskich,
jak również dla nauczycieli i dyrektorów oświaty a także programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Ewa Jochheim i Katarzyna Janas
Od 4 lat prowadzą Instytut Durkalskiego i zajmują się szerzeniem nowego, indywidualnego podejścia
do człowieka. W swojej pracy wykorzystują narzędzie psychometryczne RMP (Reiss Motivation Profile), które
jest precyzyjnym określeniem potrzeb. „Wystarczy żyć w zgodzie ze sobą, aby być szczęśliwym i spełnionym”,
to motto, które przyświeca ich pracy.

Jolanta Jakóbczyk
Dyrektor Personalny Idea Bank S.A. Doświadczony menadżer w obszarze budowania strategii, zarządzania
zasobami ludzkimi, zarządzania talentami oraz wiedzą, twórca programów rozwoju talentów, kompetencji
przywódczych, budowania ścieżek kariery, badania zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz wizerunku
pracodawcy. W latach 2012-2017 odpowiadała za rozwój zasobów ludzkich i wizerunek pracodawcy w PKO
Banku Polskim S.A. Wiceprezes Fundacji Humanites.

Edyta Krajewska
Nauczycielka języka polskiego, od 15 lat pełni funkcje kierownicze w edukacji. Od ponad 20 lat zaangażowana
w realizację innowacyjnego wrocławskiego programu „Od inspiracji do kreacji”, członkini Zespołu ds. Uczniów
Obcojęzycznych, współautorka „Modelu wdrożenia dziecka obcojęzycznego do szkoły”, mentor w Akademii
Talentów i Uzdolnień we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego, absolwentka Akademii Przywództwa
Liderów Oświaty (APLO I oraz APLO II).

Marzena Martyniak
Psycholog, specjalistka w dziedzinie rozwoju inteligencji emocjonalnej, członek i trener International Society
for Emotional Intelligence (ISEI). Założycielka Instytutu Rozwoju Emocji. Autorka programu edukacyjnego
„Inteligencja emocjonalna w przedszkolu”. Badaczka wpływu i praktycznego zastosowania inteligencji
emocjonalnej w relacji uczeń-rodzic-nauczyciel, w przedszkolu i szkole. Jej publikacje można znaleźć min.
Newsweek Psychologia.

Paulina Orbitowska-Fernandez
EduScrum coach, trener komunikacji, politolog oraz nauczyciel języka angielskiego. Jest liderem zmian
w oświacie. Pracowała na uniwersytecie oraz w szkołach IB w Meksyku. Trener Porozumienia bez Przemocy
w trakcie certyfikacji. Prowadzi warsztaty oraz szkolenia z dla rad pedagogicznych, nauczycieli akademickich,
kadry zarządzającej, rodziców, studentów oraz uczniów.

Prof. dr hab. Marlena Plebańska
Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista
w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych
oraz popularno-naukowych z zakresu e-edukacji. Od 19 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań
e-learningowych oraz zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych.
Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, AFiB Vistula, OEIIZK.

Przemysław Powalacz
Prezes Zarządu Geberit Polska, wcześniej Prezes Zarządu Sanitec Koło oraz Senior VicePresident CEE
koncernu Sanitec. Członek Rady Doradczej przy Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Członek
rad nadzorczych. Wykładowca SWPS. Mentor w programie APLO, prowadzi także indywidualne praktyki
mentorskie w obszarze przywództwa, strategii i zarządzania.

Marek Sempik
Przez wiele lat najmłodszy dyrektor szkoły we Wrocławiu, obecnie korzysta ze zdobytych doświadczeń
i tworzy nową szkołę podstawową. Wraz z nauczycielami opracował autorski model oceny pracy
nauczyciela. Uczestnik Akademii Przywództwa Liderów Oświaty, po której inaczej tworzy szkolną
rzeczywistość. Jako najważniejsze osiągnięcie w życiu zawsze wymienia Rodzinę.

Katarzyna Trojańska
Założycielka Extra Klasy - pierwszej w Polsce digi szkoły w edukacji domowej - miejsca, w którym szczęśliwe
dzieci mogą rozwijać kompetencje przyszłości przy wsparciu nowych technologii. Wcześniej nauczyciel
i wicedyrektor w szkole podstawowej. Propagatorka STEAM- owej edukacji. Autorka publikacji m.in
w magazynie „Sygnał”, „Mam Dziecko w Szkole”, „Meritum”;. Współautorka książki „STEAM- owe lekcje”.

Roman Wieczorek
Prawnik, radca prawny. W latach 1998-2016 związany z firmą Skanska - jedną z największych grup
budowlano-deweloperskich na świecie (z grupy Fortune 500) jako Prezes Zarządu Skanska SA w Polsce,
następnie Vice Prezes Wykonawczy Zarządu Światowego Grupy Skanska w Sztokholmie oraz Prezes
Zarządu Skanska Czechy i Słowacja. Członek Międzynarodowej Rady Doradców CEELI oraz Consilium przy
Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat prowadzi wykłady i prezentacje
dotyczące przywództwa, zarządzania, etyki i wartości w biznesie.

Koszt uczestnictwa

780 zł
(brutto)

670 zł
(brutto)

Bilet na konferencję z noclegiem w hotelu Białowieskim
(nocleg w pokoju 2-osobowym)*
Koszt ten obejmuje:
– udział w Konferencji EDP wraz z uroczystą kolacją połączoną z koncertem Tercetu
Rodzinnego z Makówki,
– nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem, bezpłatne korzystanie z kompleksu
basenowego z atrakcjami.

Bilet na konferencję BEZ NOCLEGU)
Koszt ten obejmuje:
– udział w Konferencji wraz z uroczystą kolacją połączoną z koncertem Tercetu
Rodzinnego z Makówki.

*W formularzu zgłoszeniowym uczestnik może wskazać osobę, z którą chce być w pokoju. Jeśli tego nie zrobi, do pokoju zostanie
przydzielony inny uczestnik tej samej płci.

Organizatorzy

Fundacja Humanites działa w czterech obszarach tworzących ekosystem, w którym żyje i dojrzewa człowiek: Rodzina,
Środowisko Pracy, Edukacja oraz Świat Kultury i Mediów. Misją Fundacji jest rozwój społeczeństwa, który sprosta wyzwaniom
Rewolucji 4.0 - poprzez rozwój świadomego, proaktywnego i wrażliwego społecznie człowieka a w efekcie dojrzałego społeczeństwa.
Stawiamy na:
•

budowanie zdrowych, trwałych więzi w rodzinie, wewnętrzną sterowalność i dojrzałość emocjonalną, biorąc pod uwagę szereg
wyzwań dzisiejszego świata takich jak zalew informacji, konsumpcjonizm, wszechobecną agresję i ciągłe życie w biegu oraz

•

jakość przywództwa w przestrzeni: Pracy, Edukacji oraz Świata Kultury i Mediów.

Jesteśmy między innymi inicjatorem corocznej akcji Dwie Godziny dla Rodziny (dotarcie w 2017 roku > 14 mln osób), pracujemy
na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji prowadząc Akademię Przywództwa Liderów Oświaty (>500 absolwentów),
wdrażamy w biznesie ideę Spójnego Przywództwa™ opartą na wielowymiarowym rozwoju lidera i jego zespołu (programy dla
biznesu oraz m.in. coroczne konferencje dla liderów biznesu „Brakujący Element Przywództwa”.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku jest wojewódzką placówką prowadzoną przez Samorząd

Województwa Podlaskiego, w skład której wchodzą: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Biblioteka Pedagogiczna. Myślą
przewodnią podejmowanych przez nas działań jest „Sukces szkoły naszym celem”. Naszą rolą jest prowadzenie doskonalenia
zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Organizujemy warsztaty, kursy, seminaria i konferencje. Wspomagamy szkoły.
Tworzymy sieci współpracy. Projektujemy i realizujemy projekty edukacyjne oraz konsultacje indywidualne. Współpracujemy
z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych. Prowadzimy wojewódzki system informacji pedagogicznej. Posiadamy
akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty. Koordynujemy działania Podlaskiej Platformy Edukacyjnej. Jesteśmy Regionalnym
Centrum Innowacji Microsoftu Prowadzimy Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut w Białymstoku oraz Mediotekę Języka
Niemieckiego. Jesteśmy regionalnym organizatorem Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur” i Ogólnopolskiego
Konkursu z Języka Angielskiego „Fox”.

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku to publiczna, samorządowa placówka
doskonalenia nauczycieli. Naszym zadaniem jest zapewnienie kompleksowego wsparcia przedszkolom, szkołom i placówkom
oświatowym oraz realizacja programów doskonalenia zawodowego dla pracowników oświaty. W naszych działaniach kierujemy
się łączeniem sprawdzonych wzorców z nowatorskimi metodami. Inspirujemy nauczycieli do budowania swojego autorytetu
poprzez relacje partnerskie ze szczególym uwzględnieniem podmiotowości ucznia, a szkoły do nowoczesnego podejścia 
do dydaktyki i wychowania. Współpracujemy z instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi o zasięgu międzynarodowym i krajowym
w zakresie doskonalenia nauczycieli. Prowadzimy kursy kwalifilacyjne i doskonalące, warsztaty metodyczne, konferencje
i seminaria. Realizujemy projekty edukacyjne krajowe i międzynarodowe. Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty.

EDP

EKSPERCI
DLA PRZYSZŁOŚCI
KONFERENCJA LIDERÓW OŚWIATY

ORGANIZATORZY:
Fundacja Humanites
Ul. Nowogrodzka 56/7
00-695 Warszawa
humanites.pl
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Białymstoku
Ul. Złota 4
15-016 Białystok
cenv3.bialystok.edu.pl
Miejski Ośrodek Doradztwa
Metodycznego w Białymstoku
Ul. Antoniuk Fabryczny 1
15-762 Białystok
modm.bialystok.pl

