
31 marca 2022 9:00 - 15:00

W TRAKCIE KONFERENCJI POROZMAWIAMY O AKTYWIZACJI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ 

PROGRAM

Wojna w Ukrainie i w internecie - jak rozpoznawać fake newsy i przestrzec
przed nimi uczniów? MATEUSZ CHOLEWA (Stowarzyszenie Demagog)

Jak możemy budować pokój w szkole i dlaczego nie warto robić tego w
pojedynkę  MARIA SITARSKA (psycholożka i psychoterapeutka, współredaktorka
portalu opsychologii.pl)

                            
Wsparcie psychologiczne podczas kryzysu - troska o siebie i innych MICHALINA
VOSS (psycholożka, Stowarzyszenie CREO)

Narzędziownik wsparcia edukacyjnego - zbiór materiałów edukacyjnych i
dydaktycznych w języku ukraińskim dr NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO)

przerwa

PANEL 1: Wsparcie psychologiczne i edukacyjne
społeczności szkolnej w obliczu wojny w Ukrainie

9:30 - 10:15

Konferencja online

Włączamy aktywność 
społeczną 
i obywatelską w szkole

10:15- 11:00

11:00-11:30 

Rozpoczęcie konferencji RYSZARD MICHALSKI (prezes Stowarzyszenia CREO)9:00 - 9:30 

11:30-11:40 

11:40 - 11:55 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WARSZTATY

= Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy =



PANEL 2: Aktywność społeczna i
wolontariacka na rzecz osób starszych 
i osób z niepełnosprawnościami

Uczeń z niepełnosprawnością w murach szkoły - szanse i wyzwania
ANGELIKA KOWALCZEWSKA - LIPIŃSKA (nauczycielka współorganizująca
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) 

                                              
Wolontariat międzypokoleniowy i prosenioralny - potrzeby i możliwości 
 STEFANIA KASPROWICZ (Klub Starszaka), TERESA WAWRO (Dom Pomocy
Społecznej w Poznaniu), dr NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO)

                            
Wolontariat łączy pokolenia. Dobre praktyki na działania
międzypokoleniowe. dr NINA WODERSKA (Stowarzyszenie CREO)

przerwa

11:55 - 12:25

12:25- 13:10

13:10-13:40 

PANEL 3: W stronę aktywizacji obywatelskiej 
młodych

Młodzi obywatele w szkole - nowoczesne metody aktywizacji obywatelskiej
młodzieży w praktyce  - dr KRZYSZTOF MĄCZKA (Instytut Socjologii UAM w
Poznaniu), DAWID DROBNIĆ (Stowarzyszenie Metropolia Poznań).

Dyskusja i zakończenie 

13:50 - 14:35

Konferencja online

13:40 - 13:50

14:35 - 15:00

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

WARSZTATY

PANEL DYSKUSYJNY

PANEL DYSKUSYJNY

Konferencja  odbędzie  s ię  za  pośrednictwem  plat formy  CLICKMEETING .

I lość  miejsc  na  WARSZATACH  jest  ograniczona ,  Zapraszamy  do  zapisów  poprzez

formularz  zgłoszeniowy  plat formy  CLICKMEETING .

 

Wydarzenie  będzie  t łumaczone  na  Polsk i  Język  Migowy  

= Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy =


