EDUinnowacje podbiły Podlasie. Nauczyciele z całej Polski spotkali
się, by rozmawiać o nowoczesnej edukacji

Czy technologia jest w edukacji najważniejsza? Jaki powinien
być nauczyciel dzisiejszych czasów, w dobie smartfona i
tabletu? Jak wzbudzać ciekawość ucznia? Na te pytania
próbowali znaleźć odpowiedź nauczyciele i edukatorzy podczas
konferencji w Mońkach.
Podlaskie EDUinnowacje to impreza, która na stałe wpisuje się w
edukacyjną wizytówkę naszego województwa. W dn.19-20
października odbyła się V edycja Ogólnopolskiej Konferencji dla
nauczycieli - pasjonatów nowatorskiej edukacji oraz wszystkich,
którym zależy na niekonwencjonalnych metodach nauczania we
współczesnej szkole. Organizatorem wydarzenia jest Zespół Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach. W dwudniowym
spotkaniu wzięło udział ponad 300 uczestników oraz zaproszonych
gości z całej Polski. 17 prelegentów zaprezentowało swoje
wystąpienia na temat rozbudzania naturalnej ciekawości ucznia
wobec nauki, nowoczesnych technologii i racjonalnego korzystania
z dobrodziejstw współczesnego świata. „Każdy ma okazję
przeprowadzić eksperyment, poczuć ogień na swojej skórze, czy
zjeść chrupka, który miał przed chwilą -196 stopni Celsjusza” –
mówił podczas wystąpienia Paweł Piszczałka-prezentujący „Pokazy
bez skazy”.
Spotykamy się z fajnymi ludźmi, robimy fajne rzeczy, przełamujemy
schematy i promujemy to, żebyśmy działali odważnie. Nauczyciel
musi być w dzisiejszych czasach liderem. Drodzy nauczyciele –
porzućcie kompleksy, robicie świetną robotę, uwierzcie w siebie i
podpisujcie swoje projekty. To wy budujecie przestrzeń do rozwoju
uczniów – tak motywowali podczas swoich wystąpień – Oktawia
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Gorzeńska, dyrektorka ZSO nr 8 w Gdyni, edukatorka oraz Dawid
Łasiński, znany jako Pan Belfer – nauczyciel z Internetów.
Ważnym efektem Konferencji było nawiązanie kontaktów, wymiana
doświadczeń, połączenie myśli i pomysłów ludzi-pasjonatów
współczesnej edukacji oraz odpowiedzi, poszukiwania - jak działać,
jak wziąć kawałek tej inicjatywy ze spotkania do swojej szkołybudować ogniska i środowiska zmian w polskich szkołach.
- Chcemy pokazać, że nowoczesna szkoła nie może stronić od
nowinek technologicznych, ale też ważne są relacje między
nauczycielami i uczniami - mówi organizator spotkania dyrektor
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Krzysztof Falkowski. Dlatego do wystąpień zaproszono nie tylko
przedstawicieli firm produkujących nowatorskie projekty edukacyjne,
ale przede wszystkim praktyków nauczania.
Patronat honorowy nad imprezą objęli - Minister Edukacji Narodowej
Dariusz Piontkowski, Starosta Moniecki Błażej Buńkowski oraz
Burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski
Kolejna edycja EDUinnowacji już za rok.
mat.org.

