
Weź udział w tym niepowtarzalnym wydarzeniu! 

Szkoła średnia to przełomowy etap edukacyjny w życiu uczniów, a nauczyciel odgrywa w nim kluczową rolę. 
Co więcej, reforma oświaty stawia szereg wyzwań, które znacząco wpłyną na szkolną rzeczywistość. 

Nowy uczeń, nowe podstawy, nowy sposób pracy?  Co warto wiedzieć, żeby uczyć skutecznie i komfortowo?

14 listopada 2018 (środa) 
g. 16:00–20:00 

Złote Tarasy, Multikino 
ul. Złota 59, Warszawa

Zarezerwuj miejsce w sali konferencyjnej
lub zgłoś uczestnictwo w transmisji on-line. 

Zadzwoń: 801 88 10 10, 58 721 48 00 
albo napisz: nowaera@nowaera.pl.

Więcej informacji na: www.nowaera.pl.

Zaświadczenie
dla każdego
uczestnika  

Konferencja ekspercka

Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej.
Wyzwania współczesnego ucznia i nauczyciela szkoły średniej



PANEL DYSKUSYJNY

5 WYKŁADÓW EKSPERCKICH

Czym zajmuje się mózg nastolatka? 
Jak wiek wpływa na zdolności poznawcze? 

Czy mózg może przeszkadzać w nauce?

prof. dr hab. Maciej Błaszak, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
kognitywista, biolog, �lozof 

Michał Kociankowski
 badacz motywacji i zachowań, 

pedagog, �lozof

Na co zwracać uwagę przy tłumaczeniu 
trudnych zagadnień? 

Czy sposób podania treści ma wpływ 
na skuteczność nauczania? 

dr Mateusz Leszkowicz, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
pedagog mediów i technolog kształcenia 

Jak w warunkach presji sprzecznych oczekiwań
zarządzać swoją energią, koncentracją i motywacją? 

Szkoła średnia jako przełomowy okres edukacyjny – rzeczywistość a oczekiwania.
Nauczyciel jako mentor, przewodnik po świecie wiedzy, odkrywca talentu, autorytet… – jak pogodzić tak wiele ról? 

dr Joanna Heidtman, 
Business Doctors 
psycholog, konsultant i wykładowca akademicki 

Przemysław Staroń 
psycholog, trener, 

Nauczyciel Roku 2018

Karol Wójcicki
dziennikarz naukowy, 

popularyzator astronomii

Anna Resler 
psycholog, terapeuta dzieci, 

młodzieży i rodzin

Co zmieni w rzeczywistości szkoły średniej reforma oświaty?
Co będzie miało największy wpływ na pracę nauczyciela? 

WPROWADZENIE

Jak wygląda świat wartości 
współczesnego nastolatka? 

Jak można zainteresować ucznia nauką?

Michał Kociankowski, 
pracownia badań Synergion 
badacz motywacji i zachowań, pedagog, �lozof

Jak pomóc uczniowi nauczyć się uczyć?
 Jakie narzędzia wspierają samokształcenie? 

dr hab. Przemysław Bąbel, 
Uniwersytet Jagielloński 
psycholog, prezes Polskiego Towarzystwa 
Psychologii Behawioralnej 

Prowadzący konferencję

dziennikarz, publicysta, pisarz, dwukrotny laureat nagrody Grand Press  
Szymon Hołownia


