Pierwsze w Polsce Forum Nowej Edukacji
Młodzi ludzie bez motywacji do nauki, rynek pracy bez wspaniałych fachowców?
uropejska, w tym polska o wiata, pomimo wysiłku wielu wspaniałych ludzi,nie radzi
sobie z wyzwaniami współczesno ci. - Dlatego trzeba wreszcie usi
wspólnie i
posłucha tych, którzy mo
pomóc. Aby ich pomysły miały szans wesprze cały
system kształcenia. Zapraszam dyrektorów polskich szkół oraz wszystkich, którym
o wiata le y na sercu – podkre la Joanna Bochniarz, prezes fundacji Centrum
Innowacyjnej dukacji, która organizuje pierwsze w Polsce Forum Nowej Edukacji
30 listopada i 1 grudnia w warszawskim Centrum Nauki Kopernik.
Forum Nowej Edukacji to pierwszego dnia bezpłatne warsztaty dla dyrektorów
szkół dotycz ce kształcenia i zarz dzania poprzez budowanie systemu motywacji.
– Zapraszamy, decyduje kolejno
z łosze , ale s jeszcze wolne miejsca dla
dyrektorów – podkre la oanna ochniarz. Po formularze z łoszeniowe or anizatorzy
zapraszaj pod adres http://ciedu.eu/forum/.
ru i dzie , dost pny ju dla wszystkich instytucji zaan a owanych w o wiat to
panele, dyskusje i nawi zywanie zawodowych kontaktów. By zrozumie skal
wydarzenia, wystarczy tylko par przykładowych nazwisk zaproszonych o ci: Claudia
Parliament, Professor, Board of Directors, Minnesota ouncil of conomic ducation,
Andrzej lesyk, rezes Zarz du, PZU S.A., Patricia Gonzalez, Grupo Femxa, Krystyna
Boczkowska, Prezes Zarz du firmy obert osch, iana abło ska, Zast pca Szefa
Unitu w Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej czy Dominika
ettman, złonek Zarz du ds. Finansowych, Siemens.
ielki biznes spotka si z tymi, którzy walcz o przyszło polskiej edukacji. – ardzo
zale y nam te na tym, by nie zabrakło przedstawicieli firm, du ych, ale i całkiem
małych, którzy w ró ny sposób inwestuj w o wiat . o o wiata to dobra inwestycja
społeczna – tłumaczy oanna ochniarz.
entrum Innowacyjnej dukacji zało one przez oann
ochniarz, wieloletni prezes
fundacji edukacyjnej F ma promowa najlepsze narz dzia i pro ramy nauczania oraz
wspiera polsk o wiat poprzez dostarczanie najciekawszych pomysłów ze wiata. –
Dlatego Forum Nowej dukacji stawia sobie jeden łówny cel rozpocz
proces
wprowadzania najlepszych autorskich pro ramów nauczania do obowi zuj ce o
systemu edukacji. Tworzonych przez biznes, organizacje społeczne, czy niezale nych

ekspertów. artnerami merytorycznymi s Ministerstwo dukacji arodowej i Instytut
ada dukacyjnych. fektem Forum b dzie tak e arta skaza definiuj ca
konieczne zmiany – wyja nia oanna ochniarz.
Wydarzenie obj te zostało honorowym patronatem Mał onki
Kornhauser-Dudy. Partnerem strategicznym jest Fundacja PZU.
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Partnerzy NEF:
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, Centrum Nauki Kopernik, Fundacja FEMXA, Millward
Brown, BC MFD Media Communications
Patronat medialny:
Polityka, Wolters Kluwer, Polskie Radio Program I,
Formularze do rejestracji na warsztaty oraz konferencj
dost pne s
nahttp://ciedu.eu/forum/
szystkie wydarzenia w ramach Forum s bezpłatne.
Liczba miejsc o raniczona.
i cej informacji na stronie www.ciedu.eu w zakładce
FORUM http://ciedu.eu/forum/ i pod nr telefonu: 22/ 403-50-91.
Z łoszenia prosimy wysyła na adres biuro@ciedu.eu

