ZAPROSZENIE
do udziału w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
EDUKACJA INNOWACJA pt. CZŁOWIEK W SZKOLE

30.09 – 01.10.2017, Szkoła Błękitna, Szczecin
Organizatorzy: Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych; Europejskie Stowarzyszenie Psychologów i Pedagogów
Szkolnych, Mam Dziecko w Szkole -bezpłatne czasopismo dla rodziców uczniów i nauczycieli.
Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach Kampanii pt. Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci.

Konferencja INNOWACJA-EDUKACJA ma charakter cykliczny, odbywa się dopiero po raz trzeci, a już stała się
ważnym wydarzeniem na mapie wydarzeń edukacyjnych!

Na konferencję zapraszamy wyjątkowych wykładowców i trenerów!
W tym roku na konferencji będzie m.in. : profesor Schulte-Markwort, psychiatra, który jako pierwszy
opisał zjawisko wypalenie u dzieci; dr Peter Spark, epigenetyk; Joanna Ławicka, autorka książki „Nie
jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera”, Ewa Radanowicz, dyrektorka niezwykłej szkoły podstawowej;
Małgorzata Taraszkiewicz – psycholog, koordynator kampanii Wielka Gra o Potencjał i Zdrowie Dzieci;
Krzysztof Litwiński – mówca motywacyjny, coach, opowie o tym, że zawsze najpierw przegrywa się
w głowie oraz dr Piotr Łaszczyca, który wniesie niezwykle interesującą perspektywę neurobiologiczną!
W szkole spotykają się wszyscy nauczyciele, wszystkie dzieci
i ich rodzice. To może 7 mln ludzi, a może nawet więcej!?
Konferencja w skrócie:
Stawiamy ważne pytania: czy człowiek w szkole ma warunki do
 12 atrakcyjnych wykładów!
zdrowego rozwoju, współpracy i realizowania swoich zadań?
 ponad 20 świetnych warsztatów!
A także potrzeb, w tym do zadowolenia i satysfakcji zawodowej?
 aktywna strefa net-workingowa!
Do radości i szczęścia? Do poczucia dumy i wiary w dobrą
 zaskakujące animacje dla uczestników
przyszłość dla dzieci?
konferencji!
Jedynie 20% uczniów osiąga bardzo dobre wyniki w szkole, czy
 smaczny obiad i serwis kawowy!
to daje podstawy do poczucia skuteczności zawodowej?
Z powodów cywilizacyjnych sytuacja dzieci i młodzieży staje się coraz trudniejsza. Dzieci mają coraz słabszą
kondycję biopsychiczną (mówią o tym raporty medyczne i opracowane przez psychologów i psychiatrów).
Co ósme dziecko ma obniżony nastrój, depresja diagnozowana jest już w przedszkolu. Z powodu
samobójstw co roku znika jedna szkoła. Około 1 miliona dzieci (co szóste) jest pod opieką psychologów
i psychiatrów. Musimy koniecznie te sprawy nagłaśniać, uświadamiać, inspirować do podejmowania działań
profilaktycznych i naprawczych. Uczniowie spędzają w szkole ok. 14 000 godzin przez cały okres edukacji
formalnej, 6-8 godzin dziennie. Czy w szkole można realizować ważne potrzeby człowieka? Czy możliwa
jest dobra edukacja bez uwzględniania potrzeb ciała, emocji, relacji, sztuki i zdrowia?
Na naszych oczach ważą się losy kolejnych generacji młodego pokolenia…

Jest o co walczyć! … bo jakość życia ma znaczenie, a przyszłość uczniów zaczyna się dziś!
WIĘCEJ INFORMACJI i PROGRAM
WWW.EDUKACJAINNOWACJA.PL
E-mail: mamdzieckowszkole@eporadniadlarodzicow.pl

PROGRAM
MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
EDUKACJA INNOWACJA pt. CZŁOWIEK W SZKOLE

III

30.09 – 01.10.2017, Szkoła Błękitna, Szczecin

30.09.2017
WYKŁADY:
1. Profesor Schulte-Markwort - Wypalenie u dzieci
2. Dr Piotr Łaszczyca - Zasady dobrego zachowania (z perspektywy neurobiologicznej)
3. Krzysztof Litwiński - Zawsze najpierw przegrywasz w głowie!
4. Moduł 4 x 19” – wystąpienia Gości, Partnerów i Sponsorów






Niespodzianka!
Obiad
Warsztaty 12 tematów (m.in. trenerzy Outdoor Education z Anglii, Finlandii, Holandii i Polski)
Aktywna strefa net-workingowa
Świetlica dla dzieci

01.10.2017
WYKŁADY:
1.
2.
3.
4.

Dr Peter Spark - epigenetyka – możliwości wpływu na DNA przez styl życia
Joanna Ławicka – Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera
Małgorzata Taraszkiewicz - Dlaczego dzieci nie dają rady? Dzień świstaka (codziennie) w szkole
Ewa Radanowicz - Dlaczego nauczyciele nie dają rady?






Obiad
Warsztaty 12 tematów (m.in. trenerzy Outdoor Education z Anglii, Finlandii, Holandii i Polski)
Aktywna strefa net-workingowa
Świetlica dla dzieci

Zapraszamy serdecznie!

