Polsko-Amerykañska Fundacja Wolnoci, Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y,
K³odzkie Towarzystwo Owiatowe, Fundacja im. Tomasza Morusa,
Urz¹d Miasta Wroc³awia zapraszaj¹ na

II

R egionalne F orum E dukacyjnym
Wroc³aw 2006
23 - 24 marca 2006 roku

miejsce: Gimnazjum 14 we Wroc³awiu, ul Ko³ ³¹taja 1-6
(200 metrów od dworca PKP Wroc³aw G³ówny)
Forum jest okazj¹ do spotkania ludzi aktywnie zajmuj¹cych siê edukacj¹
formaln¹ i nieformaln¹ w województwach: dolnol¹skim, ³ódzkim, opolskim i l¹skim.
Podczas Forum szeroko zaprezentowane zostan¹ najciekawsze projekty, programy
i inne dzia³ania edukacyjne, realizowane dziêki dotacjom
Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci oraz Polskiej Fundacji Dzieci i M³odzie¿y.
Mo¿na siê te¿ bêdzie nauczyæ tworzyæ takie projekty!
Do udzia³u w Forum zapraszamy
dyrektorów i aktywnych nauczycieli szkó³, samorz¹dowców,
pracowników PCPR-ów, domów kultury, muzeów, naukowców , wizytatorów,
doradców metodycznych, konsultantów, przedstawicieli organizacji pozarz¹dowych,
lokalne media i wszystkich innych zainteresowanych.
Zg³oszenie na Forum nale¿y przes³aæ do 20 marca 2006r. jedn¹ z trzech metod:
 faxem:

(0-74) 867 04 99 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 8.00 - 15.00

 poczt¹:

(liczy siê data dotarcia zg³oszenia do KTO) na adres:
K³odzkie Towarzystwo Owiatowe 57 - 300 K³odzko, ul. Daszyñskiego 12

 e-mailem:

forum@kto.superhost.pl

ZG£OSZENIE UDZIA£U W FORUM
Imiê i nazwisko osoby: ........................................................................................................................................
Nazwa placówki: .................................................................................................................................................
Miejscowoæ: ......................................................................................................................................................
Wybór warsztatu dnia 24 marca (numer i nazwa) ...................................................................................................

W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem Forum, prosimy o osobne zg³oszenia ka¿dego uczestnika.
Formularze mo¿na kopiowaæ. Liczba miejsc ograniczona.

RAMOWY PROGRAM FORUM

23 marca 2006 roku (czwartek) godz. 10.00 - 17.00
OD DYSKUSJI DO PROPOZYCJI
10.00

rejestracja uczestników

10.30

JAKI UCZEÑ - JAKA SZKO£A - JAKA EDUKACJA?
panel dyskusyjny z udzia³em (w kolejnoci wyst¹pieñ):
 prof. Barbary Fatygi - socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego
 mgr Agnieszki Su³owskiej - cz³onka zespo³u PISA 2003
 Kamila Koz³owskiego - prezesa Parlamentu M³odzie¿y Wroc³awia
 dr Stanis³awa S³awiñskiego - wiceministra MEiN
 dr Wac³awa Idziaka - socjologa z Politechniki Koszaliñskiej
 Rados³awa Jasiñskiego - z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoci
 Artura £êgi - z Polskiej Fundacji Dzieci i M³dzie¿y
 Janusza Laski - z K³odzkiego Towarzystwa Owiatowego

PROWADZ¥CY:

 Jaros³aw Obremski - - wiceprezydent Wroc³awia

12.30 - 13.15

przerwa na kawê i okazja do dwustronnych kontaktów uczestników i goci

15.00 - 15.45

przerwa na kawê i okazja do dwustronnych kontaktów uczestników i goci

17.00

zakoñczenie I dnia Forum

24 marca 2006 roku (pi¹tek) godz. 10.00 - 16.00
PREZENTACJA PROJEKTÓW
10.00

rejestracja uczestników

10.30

zajêcia dyskusyjno-warsztatowe w dziewiêciu podgrupach roboczych:
1 Regionalizm, czyli niebanalny wiat wokó³ nas.
2 rodowisko kulturowe kontra rodowisko naturalne!
3 Nauki matematyczno-przyrodnicze nie musz¹ byæ trudne i nudne.
4 Od kreacji do kreacji, czyli dzia³ania artystyczne.
5 Sport i turystyka - prowokacj¹ do samorozwoju.
6 Dziennikarstwo - sposób na sukces ¿yciowy.
7 Powielanie, rozwój a mo¿e samorozwój?
8 Bank pomys³ów - Akademia Programu Równaæ Szanse.
9 Jak napisaæ dobry projekt? Od szko³y do realnego ¿ycia.

13.30 - 14.15

przerwa na kawê i okazja do dwustronnych kontaktów uczestników i goci.

16.00

zakoñczenie Forum

Równolegle na korytarzach szko³y: MINI-FESTIWAL M£ODEGO ODKRYWCY

Wiêcej informacji na stronie www.k-t-o.prv.pl

