
Korzyści dla Ciebie
• możliwość świeżego spojrzenia  

na swoją szkołę i relacje w niej panujące,

• skuteczne zarządzanie  
i motywowanie kadry pedagogicznej,

• inspiracja do rozwoju osobistego  
i zawodowego,

• poczucie wpływu i wzmocnienie 
autonomii.

Korzyści dla 
Twojej kadry
• lepsze relacje i komunikacja w zespole,

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

• ukierunkowany rozwój osobisty  
i kompetencyjny,

• dynamiczne i efektywne rady 
pedagogiczne.

Korzyści dla 
Twoich uczniów
• angażujący sposób uczenia,

• rozwój kompetencji XXI wieku,

• lepsza komunikacja,

• poczucie sprawczości i własnej 
odpowiedzialności za proces  
uczenia się.

Korzyści dla 
społeczeństwa
• przygotowanie dzieci do życia  

w nieustannie zmieniającym się 
świecie w oparciu o wartości  
i współpracę,

• wzrost znaczenia środowisk lokalnych, 
w których przewodzi spójny lider,

• oddolna, świadoma transformacja 
edukacji.

...coś dla ciała 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 edukac ji 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.

     Dzień 1      czwartek

12:00 –12:15 Uroczyste rozpoczęcie 
  Lider w Świecie 4.0. Dokąd zmierza człowiek? 
  Kompetencje przyszłości w zderzeniu z AI (sztuczna inteligencja).  
  Specjalna wypowiedź prof. Yuli Tamir – prezes Shenkar Institute, byłej Minister Edukacji w Izraelu.

Sekcja I  Zmiana i adaptacja  

12:15 – 12:45 Czy wszystko musi być na mojej głowie? 
  Przywództwo w edukacji i biznesie.  
  /  Zofia Dzik

12:45 – 13:45 Edu Scrum – Technologia i człowiek.  
  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?  
  Czy wiesz, co motywuje Ciebie i Twoich ludzi?  
  /  Ewa Jochheim, Katarzyna Janas

15:45 – 16:45 System oceny - element represji czy motywacji i rozwoju?  
  /  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 Jak skutecznie przeprowadzić ludzi przez zmianę i wzmacniać energię lidera?   
  /  Przemysław Powalacz

19:00   Uroczysta kolacja połączona z koncertem Tercetu Rodzinnego z Makówki.

     Dzień 2      piątek

Sekcja III  Dialog, Współpraca i Inteligencja Emocjonalna
  9:00 –   9:40 Jak zagrać zespołowo i dać przestrzeń solistom?  
  /  Piotr Gospodarczyk

  9:40 – 11:00 Jak zmienić konflikt we współpracę?  
  Inteligencja emocjonalna – bazą kompetencji społecznych.  
  /  Marzena Martyniak

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.  
  /  Arkadiusz Wójcik

12:00 – 13:00 Jak zaszczepić głód poznawczy i skutecznie wiązać wiedzę z życiem?  
  STEAMowa edukacja.  
  /  Marlena Plebańska, Katarzyna Trojańska

13:00 – 13:15 Zakończenie

13:15 – 14:15 Lunch i dyskusje w kuluarach. 
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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

EDUKACJA – DIALOG – PRZYWÓDZTWO – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Lider oświaty  a kompetencje  przyszłości
– styk edukacji, biznesu, rynku pracy i wyzwań  
    społecznych

25-26 października 2018 
Białowieża, Hotel Białowieski

Rejestracja na konferencję na stronie: 

humanites.pl/1-konferencja-edp
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W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z:
Katarzyną Kasak 

tel.502 024 981, katarzyna.kasak@humanites.pl
lub Biurem Fundacji Humanites: tel. 22 621 90 11.


