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Seminarium warsztatowe dotyczące  

KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH  
DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

Warszawa, 12 czerwca 2019 r.   

ADN Centrum Konferencyjne, Budynek Atrium Tower, al. Jana Pawła II 25, Warszawa 

 

PROGRAM 

09:00 – 09:30   Rejestracja i powitalna kawa 

OTWARCIE 

09:30 – 09:50   Powitanie gości 

   Anna Wolska, Zastępca Dyrektora IBE ds. Zintegrowanego Systemu 

   Kwalifikacji 

   Aleksandra Jackiewicz, Departament Strategii, Kwalifikacji i  

   Kształcenia Zawodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej  

09:50 – 10:10 Zintegrowana Strategia Umiejętności – Wprowadzenie   

 Zespół ds. Zintegrowanej Strategii Umiejętności, Instytut Badań 

Edukacyjnych 

CZĘŚĆ PLENARNA    

10:10 – 10:30            Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach   

   programowych kształcenia ogólnego 

   dr hab. Hanna Solarczyk, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

   Toruniu  

10:30 – 10:40            Dyskusja 
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10:40 – 11:00            (Nie)widzialne granice. Edukacja szkolna i płeć 

   dr Iwona Chmura – Rutkowska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w 

   Poznaniu 

11:00 – 11:10            Dyskusja 

11:10 – 11:30  Przerwa kawowa 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA 

11:30 – 13:00 Sesja I: Obecne i proponowane działania mające na celu rozwój 

kompetencji społecznych i obywatelskich w ramach edukacji 

formalnej 

 Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich w ramach 

edukacji formalnej 

 Wyzwania związane z przygotowaniem dzieci i młodzieży do 

świadomego budowania i rozwijania umiejętności społecznych  

i obywatelskich w ramach zajęć szkolnych 

 Przykłady działań/rozwiązań wartych kontynuacji  

 Dostosowanie oferty kształcenia, podstaw programowych, 

programów nauczania oraz materiałów edukacyjnych do modeli 

nauczania angażujących ucznia w proces rozwijania kompetencji 

społecznych i obywatelskich 

13:00 – 13:30  Przerwa obiadowa 

13:30 – 15:00 Sesja II: Obecne i proponowane działania mające na celu 

kształcenie i doskonalenie kadry nauczycielskiej w celu rozwoju 

kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci i młodzieży 

 Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich kadry 

nauczycielskiej 

 Wyzwania związane z przygotowaniem kadry nauczycielskiej do 

świadomego budowania i rozwijania kompetencji społecznych i 

obywatelskich dzieci i młodzieży 

 Przykłady działań/rozwiązań wartych kontynuacji  

 Propozycje nowych działań wspierających kadrę nauczycielską  
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15:00 – 15:15  Przerwa kawowa 

15:15 – 16:15 Sesja III: Obecne i proponowane działania związane z rozwojem 

kompetencji społecznych i obywatelskich w ramach współpracy 

międzyinstytucjonalnej 

 Przykłady współpracy międzyinstytucjonalnej nastawionej na rozwój 

kompetencji społecznych i obywatelskich 

 Wyzwania związane z współpracą międzyinstytucjonalną  

w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich 

 Propozycje działań i warunków wspierających rozwój takiej 

współpracy 

ZAKOŃCZENIE  

16:15 – 16:30     Zakończenie 


