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Piątek, 28.02.2020 r., I dzień Konferencji, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4.
Godz. 11:15 Początek pracy recepcji: rejestracja w miejscu obrad, wydawanie zaświadczeń (sobota), delegacji (recepcja będzie kontynuować te czynności także w następnych dniach).

Uwaga: dodatkowy wykład przed rozpoczęciem:
Ze względu na dużą liczbę uczestników oraz zainteresowanie wykładem prof. Jacka Pyżalskiego o godz. 15:10, zgodził się on wystąpić przed rozpoczęciem oficjalnym Konferencji
i wygłosić ten sam wykład wcześniej, o godz. 12:15. Zachęcamy Uczestników, którzy będą wcześniej na miejscu, do wzięcia udziału, ponieważ o godz. 15:00 spodziewamy się pełnej auli.
Godz. 12:15 – 13:45 Aula 0.103 [285 miejsc] Uwaga: ten wykład zostanie powtórzony o godz. 15:05, po oficjalnym rozpoczęciu konferencji.
JEST PROBLEM CZY GO NIE MA? - POLSKA MŁODZIEŻ NA TLE EUROPEJSKIEJ W BADANIACH EU KIDS ONLINE.
Wykład. Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Wyniki jednego z ważniejszych badań europejskich dot. czynników związanych ze zdrowiem psychicznym oraz używaniem Internetu przez młodzież z 18 krajów w tym Polski.
Sytuacja emocjonalna naszych dzieci jest… najgorsza w Europie. Nie mniej alarmujące są także inne wyniki oraz ich interpretacja, której dokonuje Autor wykładu.

Godz. 13:30-14:30 Kawa, poczęstunek w miejscu obrad.
Godz. 14:00 Początek doby hotelowej - zakwaterowanie w przydzielonych Uczestnikom miejscach noclegu.
Godz. 14:30 Aula 0.103 [285 miejsc]. Rozpoczęcie oficjalne: Zaproszenia na warsztaty, przekaz Partnerów. Godz. 14:50 Otwarcie obrad. Powitanie gości.
Godz. 15:00 Po rozpoczęciu – 10 minut na przejście do wybranych sal na zajęcia. Godz. 15:10 Część merytoryczna – wykłady, warsztaty, dyskusje:
Przypominamy, że liczba miejsc w salach jest ograniczona, decyduje kolejność przyjścia na zajęcia. Liczby miejsc są podane w nagłówkach tabel harmonogramu.
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Godz. 19:00 Kolacja w miejscu obrad (uwaga: kolacja będzie podawana wcześniej - od ok. godz. 18:30 – prosimy o spożycie jej przez grupy kończące wcześniej).
Godz. 19:45 Odjazdy autokarów – dla chcących skorzystać z naszego transportu.

Sobota, 29.02.2020 r. II dzień Konferencji. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków, ul. Prof. St. Łojasiewicza 4.
7:00-8:30 Śniadanie w hotelach.
Aula 0.103 [285Aula 0.102 [240 os]
miejsc]

8:35-8:50 Odjazd autokarów z wyznaczonych miejsc - dla uczestników chcących skorzystać z naszego transportu.
Aula 0.101
[120 os]

Godz. 9:30
Godz. 9:30
Godz. 9:30
RODZIC W
OD OBAW I
CREATIVE
SZKOLE, CZYLI BEZRADNOŚCI DO
PROBLEM
3 MOŻLIWOŚCISKUTECZNOŚCI, CZYLI JAKSOLVING –
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Wykład.
ZAWODOWEJ PRZEPISY I CI I
Marek Lecko, PROCEDURY NA LINII
SAMODZIELN
Akademia
PLACÓWKA OŚWIATOWAOŚCI

Aula 0.104
[120 os]

Aula 0.105
[120 os]

1.111 [60]

0.311 [40 os]

Godz. 9:30 Godz. 9:30 Godz. 9:30 Godz. 9:30
ΛΕΓΩA CO JEŚLI WARTOŚCI
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W
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UCZNIOWIE PRACUJE
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Krzysztof
WILKÓW. KSZTAŁTOW Durnaś,
PROGRAM ANIE
fundacja
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0.304
wykładowa
[60]
Godz. 9:30
BO WE MNIE
JEST MOC! –
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DZIECI I
MŁODZIEŻY W
TERAPII
SKONCENTRO
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1.113 [60
os]
Godz. 9:30
JAK
ROZWIJAĆ
MOWĘ I
SPRAWNOŚĆ
MANUALNĄ
DZIECKA?
Małgorzata
Koc, wykład z
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1.118
[30os.]

1.119
[30os.]

1.120 [30os.]

Godz. 9:30 Godz. 9:30 Godz. 9:30
NA
EFEKT
MODUŁOWE
POCZĄTKU KRUGERA PRACOWNIE
BYŁO
VS PRAWO PRZYRODNICZEWIELKIE
GODWINA, MODUŁ WODA,
BLOOM! 1,5 CZYLI JAK MODUŁ
H. KRÓTKIE ROZMAWIA POWIETRZE
SEMINARIU Ć Z
Warsztat:
MO
UCZNIAMI O wykładowcy
OCENIANIU. INTERNECIE Centrum Nauki

2.122 [60]

0.323 [30os.]

Godz. 9:30 Godz. 9:30
DLACZEGO CLASSVR NASI
NOWY
UCZNIOWIE WYMIAR
WCIĄŻ
EDUKACJI W
WYBIERAJĄ PRACOWNIAC
ZAWODY Z H
POPRZEDNIE PRZEDMIOTO
J EPOKI?
WYCH. 20
Warsztat.
uczestników.

UWAGA. Planujemy aktualizacje harmonogramu. Aktualny egzemplarz Uczestnik otrzyma w recepcji konferencji. Plik PDF: http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2020/harmonogram.pdf
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UWAGA. Planujemy aktualizacje harmonogramu. Aktualny egzemplarz Uczestnik otrzyma w recepcji konferencji. Plik PDF: http://www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2020/harmonogram.pdf
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Godz. 11:00 Przerwa kawowa.
Godz. 11:40- Godz. 11:40-13:10 (1,5h) Godz. 11:40- Godz. 11:40- Godz.
Godz. 11:40- Godz. 11:40Godz. 11:40Godz. 11:40- Godz. 11:40- Godz. 11:40- Godz. 11:4013:40 (2h)
DOKUMENTACJA
13:10 (1,5h) 13:10 (1,5h) 11:40-13:10 13:10 (1,5h) 13:10 (1,5h)
13:10 (1,5h)
13:10 (1,5h) 13:10 (1,5h) 13:10 (1,5h) 13:10 (1,5h)
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PRZYWÓDZT JAK ROZWIJAĆ
DYREKTORÓW Rudnik, Zarząd OSKKO. DZIECI PRZED ZABIĆ, ALE FORMA
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Godz. 13:40 Obiad - poziom -1, +1. Obiad będzie wydawany już od godz. 13:15. Grupy kończące wcześniej prosimy o udanie się na obiad – aby uniknąć tłoku.

Sobota – cd. zajęć.
Aula 0.103 [285 miejsc]

Aula 0.102
Aula 0.101 [120 Aula 0.104 [120] Aula 0.105 [120] 1.111 [60]
[240]
]
Godz. 15:20
Godz. 15:20 Godz. 15:20
Godz. 15:20
Godz. 15:20
Godz. 15:20
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Godz. 18:10 Koniec zajęć

Godz. 18:30 Odjazd autobusów do klubu Studio (ul. Budryka 4) na kolację i koncert.
Godz. 19:15 Kolacja w klubie Studio (Uwaga: kolacja będzie podawana już od godz. 19:00).
Godz. 20:30 (PROSIMY PRZYBYC NA SALĘ PUNKTUALNIE) Koncert Stanisławy Celińskiej z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko. Klub Studio. O
godz. 20:30 zamykamy drzwi sali koncertowej. UWAGA: Koncert wymaga skupienia widzów. Szczególnie ważne jest, aby widzowie byli na miejscach w chwili rozpoczęcia.
Uwaga: Prosimy o nieużywanie aparatów fotograficznych, kamer i telefonów komórkowych. Zespół – z zapisem w umowie - pozwolił na rejestrację i fotografowanie tylko w
trakcie trzeciego utworu koncertu.

Po koncercie (ok. 22:10) klub Studio będzie otwarty dla uczestników konferencji - do północy)

Niedziela, 1.03.2020 r. III dzień Konferencji. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, (al. Kijowska 3)
Godz. 7:00-8:30 Śniadanie w hotelach. Po śniadaniu i wymeldowaniu z hoteli - przejście na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na al. Kijowską 3 - we

własnym zakresie.
Godz. 9:00. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, Al. Kijowska 3: kawa, poczęstunek.
Godz. 9:30 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA. Tylko Członkowie OSKKO
W niedzielę, 1 marca 2020 r., o godz. 9:30, w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12, (al. Kijowska 3) odbędzie się Walne Zebranie
Członków OSKKO. W programie:
•
Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2019.
•
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.
•
Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2020 r.
----------*Prosimy o śledzenie zmian na stronie konferencji. Kontakt w sprawie współpracy: marek.plesniar@oskko.edu.pl , tel. 513 057 830. www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2020/
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