PROGRAM KONFERENCJI

Wyzwania współczesnej edukacji a rozwój oświaty samorządowej
Warszawa, 11-12 października 2021
Świat zawsze mierzył się ze zmianami i sytuacjami nieprzewidywalnymi. W okresie pandemii dynamika
tych zmian i ich skala zaowocowała licznymi skutkami społecznymi i finansowymi. Edukacja jako jedna
z usług publicznych – nie uchroniła się przed tymi zmianami. Nauczyciele, uczniowie i rodzice z dnia na
dzień musieli dostosować się do nowej sytuacji, podjąć trud nauczenia się nowych narzędzi
informatycznych raz ich wykorzystywania w realizowanym procesie dydaktycznym. Zmiany z jednej strony
odcisnęły swoje bolesne piętno, z drugiej jednak strony przyspieszyły proces cyfryzacji polskiej szkoły,
otwierając nowe możliwości zmian w modelu nauczania. Konsekwencje pandemii uwidoczniły potrzebę
refleksji ale i podjęcia działań, które będą mogły zapobiegać kolejnym tego typu zjawiskom oraz służyć
rozwojowi lokalnej oświaty. Wiele zależy od tego, jak szybko na zmieniającą się rzeczywistość potrafi
reagować samorząd odpowiedzialny za realizację zadań oświatowych. Co zrobić, aby jak najlepiej
wykorzystać wyzwania stojące przed oświatą samorządową, aby stały się one dla lokalnej oświaty szansą
a nie zagrożeniem?

Dzień pierwszy – 11 października 2021 r.
9.30 – 10:30

Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 – 13:00

SESJA PLENARNA: Wyzwania oświatowe – refleksja na potrzebą zmian w edukacji.

10:30 – 11:00

Powitanie uczestników konferencji – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji –
Tomasz Pitucha

11:00 – 11:45

Jak wykorzystać doświadczenia edukacji zdalnej? Czy technologie są odpowiedzią na
wszystkie wyzwania edukacji? – Oktawia Gorzeńska

11:45 – 12:30

Doświadczenia edukacji zdalnej w kontekście oświaty samorządowej Magdalena Brewczyńska, ORE

12:30 – 13:00

Wyzwania dla współczesnej edukacji – omówienie 10 głównych obszarów wyzwań,
z którymi najpilniej musi zmierzyć się edukacja. Wstęp do prac panelowych –
Dorota Tomaszewicz i Dorota Jastrzębska

13:00 – 14:00

Obiad

14:00-17:00

3 PANELE DO WYBORU:
Krótka prezentacja wyzwania oświatowego oraz dyskusja w panelach. Każdy panel
trwa 45 min. po nim następuje 15 min przerwa i przejście do kolejnego panelu.
Istnieje możliwość uczestnictwa w 3 panelach.
 Panel 1: Każdy uczeń jest wyjątkowy – zindywidualizowane podejście do uczących
się, elastyczność w edukacji.
Moderator: Dorota Tomaszewicz


Panel 2: Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w edukacji oraz umiejętne
ich wykorzystanie.
Moderator: Marek Grzywna



Panel 3: Budowanie rzeczywistych relacji w edukacji – zdrowie i dobrostan
psychiczny uczniów i uczących
Moderator: Zofia Domaradzka-Grochowalska



Panel 4: Nauczyciel – profesjonalista? Dylematy doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
Moderator: Wioletta Matusiak



Panel 5: Każda złotówka jest ważna- narzędzia optymalizacji wydatków na oświatę
Moderator: Aleksandra Kuźniak

17:00 – 17.15

Przerwa na kawę (15 min)

17:15 – 18:00

Nowości prawne i ich implikacje praktyczne ( w tym projektowane zmiany) Ewa Halska, ekspert ds. prawa oświatowego

18:00 – 19:00

Kolacja

Dzień drugi – 12 października 2021 r.
8:30 – 15:00

SESJA: JAK SOBIE PORADZIĆ Z WYZWANIAMI? Przykłady/rozwiązania/zastosowania

8:30 – 9:15

Projekt Eduwarszawa.pl – cyfrowa transformacja warszawskich szkół z Microsoft –
Karol Cudny, Wydział Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Bartosz Białek – Dział Edukacji
firmy Microsoft

9:15 – 10:00

Co wzmacnia nauczyciela i ucznia ? Przykłady wdrożeń.
Anna Ewa Fidurska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wasilkowie (woj. podlaskie)

10:00 – 10: 45

Wartościowe szkoły tworzą MOC- systemowy rozwój szkół
Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka-Grochowalska

10:45 – 11:00 Przerwa na kawę (15 min.)
11:00 – 11:45

Edukacja w sytuacji kryzysowej na przykładzie Gminy Margonin (woj. wielkopolskie) –
dr Franciszek Wyrwa, Sekretarz Gminy Margonin

11:45 – 12:30

Optymalizacja wydatków na oświatę – bon organizacyjny w Jaworznie Irena Wojtanowicz-Stadler, Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Jaworzno

12:30 – 12:45 Przerwa na kawę (15 min.)
SCWEW – nowa instytucja w systemie oświaty. Pilotażowe wdrożenie Specjalistycznych
12:45 – 13:30 Centrów Wspierających Edukację Włączającą –
Agnieszka Pietryka, kierownik projektu wdrożeniowego
13.30 - 14:00

10 kroków do aktywnej szkoły z TIK. Rekomendacje z projektu „Lekcja: Enter” dla
dyrektorów szkół i organów prowadzących – Dorota Pintal, Dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 10 w Zamościu, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI)

Podsumowanie prac w panelach, wskazanie zagrożeń i szans na rozwój edukacji
14:00 – 14:30 samorządowej. Przedstawienie głównych kierunków zmian. Podsumowanie konferencji –
dr Franciszek Wyrwa, Sekretarz Gminy Margonin
14.30 – 15:15 Obiad

