
To wydarzenie o charakterze sympozjum edukacyjnego, wykładów i dyskusji panelowych, pokazów i
warsztatów szkoleniowych dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów placówek oświatowych powiatu
konińskiego, uczniów i podopiecznych powiatowych placówek oświatowych, pasjonatów zmian w edukacji
oraz wszystkich zainteresowanych tematem z terenu powiatu konińskiego. Swoim zasięgiem pragniemy
objąć wszystkie placówki dydaktyczno-wychowawcze z terenu powiatu konińskiego.

Konferencja odbędzie się w środę 7 października 2020 r.  w godzinach 10:00-14:30 w salach dydaktycznych
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie przy ul. Zagórowskiej 3a. Rejestracja uczestników
rozpocznie się od godziny 9:00.

Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników Konferencji oraz aktualną sytuację epidemiczną
konferencja będzie miała postać warsztatów grupowych - 45-minutowych paneli o charakterze rotacyjnym, w
których weźmie udział maksymalnie 25 osób w grupie warsztatowej z zachowaniem reżimu sanitarnego.
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EDUKACYJNE KONFRONTACJE.
ALTERNATYWY I INNOWACJE W/DLA EDUKACJI

BEZPŁATNA KONFERENCJA NAUKOWA 
DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU KONIŃSKIEGO

Reprezentujemy Fundację Konin Dzieciom, która od grudnia 2018 r. zrzesza i wspiera rodziców, nauczycieli i
dzieci z Konina i okolic, oferując im bezpłatne warsztaty, eventy prozdrowotne i wydarzenia o charakterze
integracyjnym i edukacyjnym.

Zapraszamy Państwa do udziału w naszej najnowszej inicjatywie...

Szanowni Pañstwo!

PAŃSTWA UDZIAŁ W KONFERENCJI BĘDZIE DLA NAS ZASZCZYTEM.
Uprzejmie prosimy o wskazanie osób chętnych do udziału w sympozjum i zgłoszenie

udziału w ww. wydarzeniu do dnia 30.09.2020 r. w załączonym formularzu na adres
fundacjakonindzieciom@gmail.com

Bezpłatnej Konferencji Naukowej pt. Edukacyjne Konfrontacje - Alternatywy i innowacje w/dla edukacji
będzie towarzyszyć  skład i wydruk materiałów pokonferencyjnych - publikacja popularnonaukowa o tym
samym tytule, która będzie stanowić trwałe, merytoryczne i rzetelne źródło najnowszej wiedzy
pedagogicznej i współczesnych informacji dotyczących przestrzeni edukacyjnej oraz usystematyzowanych i
zbilansowanych informacji poruszanych podczas spotkania ze specjalistami. Ww. publikacja w nakładzie
150 sztuk będzie BEZPŁATNIE przekazana wraz z certyfikatami uczestnictwa do placówek
oświatowych na terenie powiatu konińskiego tak, aby mogła stanowić dla beneficjentów narzędzie pracy i
doskonalenia zawodowego.

BEZPŁATNA KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACYJNE KONFRONTACJE. 

ALTERNATYWY I INNOWACJE W/DLA EDUKACJI

ZAPROSZENIE

WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU POWIATU KONIŃSKIEGO

Z powa¿aniem,Kamila Lorek i Anna Szwacińska
Zarząd Fundacji Konin Dzieciom

Konin, 07.10.2020 r. godz. 10:00-14:30



Imię i nazwisko .......................................................................................................................................................................

Numer telefonu .......................................................................................................................................................................

E - mail ...................................................................................................................................................................................

Nauczany przedmiot/specjalność ...........................................................................................................................................

Staż pracy/ stopień awansu ...................................................................................................................................................

Miejsce zatrudnienia:

Nazwa placówki .....................................................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................................................

Telefon ...................................................................................................................................................................................

Deklarowana grupa tematyczna* (obowiązkowo)

Zapoznałam/em się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Fundację Konin Dzieciom (zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych RODO). Wiadomym mi jest, iż
przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez organizatora w
ramach Bezpłatnej Konferencji Naukowej pt. Edukacyjne Konfrontacje. Alternatywy i Innowacje W/Dla Edukacji w związku z realizacją
wydarzeń i zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego uczestników w związku z COVID-19.

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas Konferencji na fotografii oraz nagraniu
filmowym.
    
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Konin Dzieciom drogą elektroniczną, z wykorzystaniem podanych przeze mnie danych,
na adres e-mail informacji: na temat działalności prowadzonej przez Fundację Konin Dzieciom, zaproszeń na wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez Fundację Konin Dzieciom, newslettera Fundacji Konin Dzieciom w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)

............................................................                                                                                      ..........................................................
              data i miejsce                                                                                                                                czytelny podpis

BEZPŁATNA KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACYJNE KONFRONTACJE. 
ALTERNATYWY I INNOWACJE 

W/DLA EDUKACJI

Zgłoszenie udziału w konferencji

*Organizator zastrzega sobie, iż w przypadku wyczerpania limitu miejsc może przydzielić uczestniczkę/uczestnika
konferencji do innej grupy tematycznej.

GRUPA 1

GRUPA 2

GRUPA 3

GRUPA 4

GRUPA 5

GRUPA 6

GRUPA 7

GRUPA 8
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GRUPA 1

10.00 - 11.00 Kamila Lorek i Paula Kuczyńska - Canva w edukacji - proste narzędzie z efektem WOW

11.10 - 12.10 Kamila Jakimowicz - Narzędzia skutecznej edukacji w Planie Daltońskim

12.20 - 13.20 Robert Bielecki - Neurodydaktyczna perspektywa rozumienia procesu uczenia się i nauczania

13.30 - 14.30 Iwona Michalak - Jędrzejczak - Nauczyciel - rodzic - wspólnie

GRUPA 2

10.00 - 11.00 Kamila Jakimowicz - Narzędzia skutecznej edukacji w Planie Daltońskim

11.10 - 12.10 Robert Bielecki - Neurodydaktyczna perspektywa rozumienia procesu uczenia się i nauczania

12.20 - 13.20 Iwona Michalak - Jędrzejczak - Nauczyciel - rodzic - wspólnie

13.30 - 14.30 Joanna Gadomska - Innowacyjna i kreatywna szkoła, czyli jak wyjść poza ramy w edukacji

GRUPA 3

10.00 - 11.00 Robert Bielecki - Neurodydaktyczna perspektywa rozumienia procesu uczenia się i nauczania

11.10 - 12.10 Iwona Michalak - Jędrzejczak - Nauczyciel - rodzic - wspólnie

12.20 - 13.20 Joanna Gadomska - Innowacyjna i kreatywna szkoła, czyli jak wyjść poza ramy w edukacji

13.30 - 14.30 Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka - Dlaczego warto być nauczycielem, który słucha?

GRUPA 4

10.00 - 11.00 Iwona Michalak - Jędrzejczak - Nauczyciel - rodzic - wspólnie 

11.10 - 12.10 Joanna Gadomska - Innowacyjna i kreatywna szkoła, czyli jak wyjść poza ramy w edukacji

12.20 - 13.20 Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka - Dlaczego warto być nauczycielem, który słucha?

13.30 - 14.30 Remigiusz Pankiewicz - Ze szkoły do lasu - edukacja przyrodnicza w praktyce

Grupy tematyczne

BEZPŁATNA KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACYJNE KONFRONTACJE. 
ALTERNATYWY I INNOWACJE 

W/DLA EDUKACJI
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GRUPA 5

10.00 - 11.00 Joanna Gadomska - Innowacyjna i kreatywna szkoła, czyli jak wyjść poza ramy w edukacji 

11.10 - 12.10 Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka - Dlaczego warto być nauczycielem, który słucha?

12.20 - 13.20 Remigiusz Pankiewicz - Ze szkoły do lasu - edukacja przyrodnicza w praktyce

13.30 - 14.30 Kurt Montgomery - Jak może wyglądać nauka bez stopni? 

GRUPA 6

10.00 - 11.00 Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka - Dlaczego warto być nauczycielem, który słucha?

11.10 - 12.10 Remigiusz Pankiewicz - Ze szkoły do lasu - edukacja przyrodnicza w praktyce

12.20 - 13.20 Kurt Montgomery - Jak może wyglądać nauka bez stopni? 

13.30 - 14.30 Kamila Lorek i Paula Kuczyńska "Canva w edukacji - proste narzędzie z efektem WOW"

GRUPA 7

10.00 - 11.00 Remigiusz Pankiewicz - Ze szkoły do lasu - edukacja przyrodnicza w praktyce

11.10 - 12.10 Kurt Montgomery - Jak może wyglądać nauka bez stopni? 

12.20 - 13.20 Kamila Lorek i Paula Kuczyńska "Canva w edukacji - proste narzędzie z efektem WOW"

13.30 - 14.30 Kamila Jakimowicz - Narzędzia skutecznej edukacji w Planie Daltońskim

GRUPA 8

10.00 - 11.00 Kurt Montgomery - Jak może wyglądać nauka bez stopni? 

11.10 - 12.10 Kamila Lorek i Paula Kuczyńska "Canva w edukacji - proste narzędzie z efektem WOW"

12.20 - 13.20 Kamila Jakimowicz - Narzędzia skutecznej edukacji w Planie Daltońskim

13.30 - 14.30 Robert Bielecki - Neurodydaktyczna perspektywa rozumienia procesu uczenia się i nauczania

Grupy tematyczne

BEZPŁATNA KONFERENCJA NAUKOWA
EDUKACYJNE KONFRONTACJE. 
ALTERNATYWY I INNOWACJE 

W/DLA EDUKACJI
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 Administratorem danych osobowych Uczestników  Konferencji jest  Organizator Fundacja

Konin Dzieciom (w dalszej części zwana jako Organizator). We wszystkich sprawach

związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z administratorem danych

osobowych pod adresem: fundacjakonindzieciom@gmail.com lub korespondencyjnie na adres

siedziby 62 - 510 Konin ul. Sosnowa 1/54.

 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w następujących celach: rekrutacja

uczestników na konferencję, weryfikacja listy obecności, wydanie zaświadczenia.

 Dane Uczestników będą przetwarzane przez następujący okres: w celu organizacji

konferencji.

 Informujemy, iż każdemu Uczestnikowi przysługują następujące prawa wynikające z RODO:

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,prawo żądania sprostowania swoich

danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora

danych osobowych - w przypadku danych przetwarzanych na gruncie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych - w przypadku

danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art.

6 ust. 1 lit. f RODO*, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w

konferencji stąd w przypadku odmowy podania danych osobowych Organizator nie będzie miał

możliwości rozpatrzenia zgłoszenia Uczestnika.

1.

2.

3.

4.

5.

Klauzula informacyjna 
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Imię i nazwisko ....................................................................................................................................

Numer telefonu ....................................................................................................................................

Adres zamieszkania ............................................................................................................................

E - mail ................................................................................................................................................

Czy ma Pan/Pani jedne z poniższych objawów (jeżeli zaznaczono TAK, proszę podkreślić które): 

                                                             TAK                                 NIE

Czy przebywał(a) Pan/Pani w ciągu ostatnich 14 dni za granicą?

                                                             TAK                                 NIE

Czy miał(a) Pan/Pani ostatnio kontakt z osobą zakażoną koronawirusem albo z osobą

przebywającą na kwarantannie?

                                                             TAK                                 NIE

Czy jest Pan/Pani objęty(a) kwarantanną?

                                                             TAK                                 NIE

Ankieta dotycząca aktualnego stanu zdrowia
NALEŻY WYPEŁNIĆ W DNIU KONFERENCJI

Oświadczam, że powyższe odpowiedzi są zgodne z faktem rzeczywistym i ponoszę pełną
odpowiedzialność za zatajenie albo udzielenie fałszywych odpowiedzi.

Wzięcie udziału w konferencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przekazanie moich danych
osobowych (imię,nazwisko, telefon,adres e-mail) do sanepidu,jeżeli okaże się, że w zajęciach brała udział

osoba zakażona koronawirusem. Wyrażenie zgody jest niezbędne do udziału w zajęciach.

.............................................................................
czytelny podpis i data
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kaszel, gorączka, duszności, katar
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