
 

ZAPROSZENIE 
 

Wydział Oświaty i Wychowania Miasta Lublin,  
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo mają zaszczyt zaprosić  

Dyrektorów, Nauczycieli, Pedagogów i Psychologów 

 ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
 

na coroczną konferencję 

 

 „Wspieramy polską edukację 2017.   
Szkoła miejscem sukcesu ucznia.” 

 
Konferencja odbędzie się 14 czerwca 2017 r. o godz. 9.30 

w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie przy ul. Podwale 11 
 

 
W czasie konferencji zostanie zaprezentowana nowa wersja programu wychowawczo-edukacyjnego Korona 

Polskiego Wychowania (KPW), w którym dotychczas wzięło udział 2800 uczniów. Program jest adresowany 

do szkół chcących poszerzyć swoją ofertę edukacyjną w zakresie inspirowania młodzieży do stałego rozwoju 

oraz osiągania indywidualnych i grupowych sukcesów. Nowa wersja programu została wzbogacona 

o platformę internetową do obsługi programu, wyposażoną w takie moduły jak: Giełda Zadań, Giełda 

Innowacyjnej Nauki, elektroniczny system planowania, elektroniczny system gromadzenia sukcesów ucznia 

(wirtualne CV).  

 

W czasie konferencji zostaną także wręczone nagrody dla 4 szkół, które skutecznie wdrożyły 2-letnią wersję 

programu KPW oraz nagroda dla najlepszego nauczyciela w programie w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Konferencja będzie także okazją do promocji rozpoczynającej się współpracy między szkołami polskimi 

i litewskimi w ramach realizacji projektu „Korona Wychowania- program edukacji obywatelskiej 

(dofinansowanego z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji 

Narodowej). 

 

Formularz zgłoszeniowy na konferencję dostępny jest pod linkiem: www.cdw.edu.pl.   

Prosimy o wypełnienie formularza do 10 czerwca 2017 r. 

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia o udziale. 

 

Szczegółowy program konferencji został dołączony. Serdecznie zapraszamy ! 

 

 

http://www.cdw.edu.pl/


Sponsorzy nagrody dla najlepszego nauczyciela w programie: 

Program   | 14 czerwca 2017| Zespół Szkół nr 1  | ul. Podwale 11, 20-117 Lublin 

 

09.00 - 09.30 Rejestracja uczestników 

09.30 - 09.45 Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji  

 

09.45 - 10.00 Wystąpienie wprowadzające – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo jako partner szkół 

w zakresie wychowania 

 

Wacław Czakon – Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo 

 

10.00 - 10.10 Wręczenie nagrody Korona Polskiego Wychowania oraz nagrody dla najlepszego nauczyciela 

w programie w roku szkolnym 2016/2017 

 

10.10 - 10.30 Nowe zadania w wychowaniu i profilaktyce szkolnej 

 

dr  Ireneusz Siudem, Towarzystwo NOWA KUŹNIA  

 

10.30 - 10.45 Podsumowanie współpracy polsko-litewskich szkół 

 

Marta Szaro – koordynator programu KPW 

 

10.45 – 11.05 Efektywna współpraca nauczycieli warunkiem sukcesu ucznia – doświadczenia uczestników 

programu 

 

Nauczyciele polscy i litewscy biorący udział w programie 

 

11.05 - 11.20 Prezentacja nowej wersji programu Korona Polskiego Wychowania 

Wacław Czakon – Prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, 

Marek Brodacki- Centrum Dobrego Wychowania 

 

11.15 – 11.30 Podsumowanie konferencji  – dyskusja 

11.30 Poczęstunek 

12.00- 12.45 Warsztat metodyczny: 

Jak poprawnie założyć i prowadzić firmę młodzieżową? 

Informacje i zgłoszenia: Patrycja Brol  |  www.cdw.edu.pl |  e-mail: korona@fsd.lublin.pl , nr tel. 507 812 068 

 


