
Zaproszenie  
Miasto Frankfurt nad Odrą wraz z gminą Słubice zapraszają wszystkich zainteresowanych 

(transgraniczną) edukacją na V Słubicko-Frankfurckie Forum Kształcenia, które odbędzie się 6 

października 2022 w godzinach od 9:00 do 16:15 w Collegium Polonicum w Słubicach.  

 

Tematem przewodnim Forum będą kompetencje przyszłości. 

 

Przed południem odbędzie się plenum, na początku którego prof. Andreas Schleicher (Dyrektor OECD 

ds. Edukacji i Umiejętności) zaprezentuje wyniki Kompasu Edukacyjnego w wykładzie pod tytułem „Jakich 

umiejętności będą potrzebować uczniowie za 10-20 lat i jak szkoły mogą ich nauczyć?. (OECD Learning 

Compass 2030)". Następnie wystąpi pani Ewa Radanowicz z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Gmina 

Goleniów z wykładem pt. "W szkole wcale nie chodzi o szkołę". Sesja plenarna zakończy się dyskusją 

panelową, w której zaproszeni goście będą dyskutować o tym, „Jakie możliwości oferuje szkołom region 

przygraniczny?". Pomiędzy wykładami uczestnikom zostanie zaproponowaną ćwiczeń fitness.  

 

Popołudniu w ramach tegorocznego Forum odbędą się następujące grupy robocze: 

1) Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu "Doświadczyć Dwumiasta" w obszarze tematycznym 

"Przyroda w Dwumieście” (moderacja: Natalia Duer) 

2) „Samodzielne projektowanie cyfrowych przestrzeni edukacyjnych” (moderacja: Alina Łysak) 

3) Zarządzanie klasą - dobre sposoby na przeciwdziałanie zakłóceniom porządku w klasie (moderacja: 

Thomas Klaffke) 

4) Dobrostan kadry nauczycielskiej. Wellbeing jako jako podstawa skutecznego nauczania i uczenia się 

(moderacja: Tamara Kasprzyk) 

5) Jak bardziej zaangażować młodzież w edukację polityczną/ edukację dla demokracji? Warsztaty dla 

młodzieży i nauczycieli (moderacja: Edita Štulcaitė) 

 

Forum Kształcenia odbędzie się w języku niemieckim i polskim (z tłumaczeniem symultanicznym). 

Liczba uczestników jest ograniczona. Zgłaszając swój udział w Forum wymagane jest podanie wybranej 

grupy roboczej.  

Za udział w pracach grup wystawione zostanie zaświadczenie, które może być wykorzystane w ramach 

awansu zawodowego. 

 

Zgłoszenia do 29 września 2022 poprzez formularz: pod adresem: 

https://forms.gle/erJawXvgrZ88s18q6 lub pod kodem QR: 

  
Dokładny przebieg wydarzenia znajdą Państwo w załączonym dokumencie. 

 

V Forum Kształcenia jest dofianansowne z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Pro Europa Viadrina“ 

w ramach projektu: „Kształcenie ustawiczne w Dwumieście zorientowane na przyszłość - „Zukunftsfähige 

lebenslange Bildung in der Doppelstadt “. 

 

https://forms.gle/erJawXvgrZ88s18q6

