Konferencja
„Czy szkoła może być lepsza?”
Kraków, 28 – 29 października 2015 r.
ŚRODA, 28 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
12:00 – 13:45

12:45 – 13:45

Rejestracja uczestników konferencji
Aula Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Prof. S. Łojasiewicza 4, Parter
Przerwa kanapkowa

13:45 – 14:00

Otwarcie konferencji

14:00 – 15:20

I tura wystąpień + SEO Quiz
Kiedy X + Y + Z = efektywna komunikacja w szkole? – Marek Lecko
Lepsza szkoła, czyli „oddać władzę”? O kulturze współodpowiedzialności
w koncepcji przywództwa edukacyjnego – Liliana Sobieska-Jędruszczak
Czy szkoła może uczyć poza własnymi murami? – Marek Krukowski
Czy oceny sprzyjają uczeniu się? – Agnieszka Hliwa
SEO Quiz - Co mówią o szkole …?

15:20 – 16:00
16:00 – 17:20

Czas na dyskusję
Kawa, herbata, przekąski
II tura wystąpień + SEO Quiz
Pomiędzy światem możliwości a światem działań – Joanna Berdzik
Jak uczyć ciekawiej czyli o samokształceniu słów kilka – Jacek Ścibor
Cisza jako przestrzeń pracy z dzieckiem - montessoriańskie inspiracje –
Marcin Sawicki
Szkoła musi być lepsza, a drogą do nowej jakości jest ustawiczna zmiana
- Piotr Bachoński
SEO Quiz - Co mówią o szkole …?

17:20 – 18:00

Czas na dyskusję
Kawa, herbata, przekąski

18:00
19:00 – 20:00

Przejazd autokarem do hotelu
Kolacja (dla uczestników nocujących w hotelu)
CZWARTEK, 29 PAŹDZIERNIKA 2015 r.

07:30 – 08:15

Śniadanie dla osób nocujących w hotelu

08:30 – 09:00

Przejazd autokarem na miejsce konferencji

08:30 – 09:15

Serwis kawowo – ciasteczkowy

09:15 – 10:00

Trudne słowo na "s". Po co i jak ożywić szkołę?
Wykład – dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz

10:00 – 11:20

III tura wystąpień
Otwórzmy okna błędom. Otwórzmy okna błędów – Aleksander Pawlicki
Kto gra w teatrze będzie lepszy z matematyki… i będzie miał chęć wpływania
na świat – Dorota Ogrodzka
Jak sprawić by dzieci pozostały kreatywne (a nie zastanawiały się jak
zadowolić nauczyciela)? – Katarzyna Żabicka i Iwona Chrzanowska
Szkoła dla każdej, szkoła dla każdego – Kinga Karp
(Czy) szkoła może być lepsza..? – Jarosław Kordziński

11:20 – 12:00

Czas na dyskusję i podsumowanie konferencji
Kawa, herbata, przekąski

