
 

ZAPROSZENIE 

 

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

zaprasza na konferencję 

„Przyjazne przedszkole, bezpieczna szkoła", 

która odbędzie się  

w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu ul. 25 Czerwca 66 

25.04.2015 r. godz. 10.00 -15.00. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Poczucie bezpieczeństwa jest ważnym aspektem życia każdego człowieka. 

Zapewnienie go dzieciom jest istotnym zadaniem nas dorosłych. Przedszkole i szkoła 

to miejsca, w których dzieci spędzają znaczną część swojego życia.                        

Rodzice, powierzając nam swoje pociechy  ufają, że zapewnimy im właściwe 

warunki.  Jednak tylko wspólne działania nauczycieli, rodziców i dzieci daje 

możliwość zrealizowania tego ważnego celu.                                                                                                                    

 

Wykład poprowadzi:  
 Jacek Pyżalski  profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
  
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest 
adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. 
Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. 
Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej . Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, 
nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku 
polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). 

Program konferencji: 

10.00 - 10.30  Rejestracja uczestników. 

10.30 - 10.40  Powitanie uczestników konferencji – wystąpienie Edyty Wójcik Dyrektora 

           Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. 

10.40 - 11.00  Przedszkole i szkoła – czy zawsze bezpieczne i przyjazne? - Bożena 

           Jankowska – doradca metodyczny RODoN-u. 

11.00 - 12.30  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo - Jacek Pyżalski 

           (część I).                                                                                                                                 

http://www.rodon.radom.pl/id.php?id=149
http://www.rodon.radom.pl/id.php?id=149
http://www.google.pl/url?url=http://www.wsb.com.pl/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D68%26Itemid%3D60&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_bYbVdKXLZLWaqXugNgE&ved=0CCAQFjAB&usg=AFQjCNF1u0Ke5QzPg3jfWIhn99DNSWAIAQ
http://sliwerski-pedagog.blogspot.com/2012/11/kolejne-polskie-habilitacje-z-pedagogiki.html
http://www.krrit.gov.pl/drogowskaz-medialny/prowadzacy-em/eksperci-specjalisci-pasjonaci/news,1033,jacek-pyzalski.html
http://ptem.org.pl/


12.30 -13.00   Przerwa kawowa.                                                                                         

13.00 - 14.45  Radzenie sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo - Jacek Pyżalski 

           (część II).                                                                                                                                                                                                                                                

14.45 – 15.00 Podsumowanie konferencji. 

 

Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji miejsc, prosimy                                  

o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 10 kwietnia 2015 r.: tel. 48 360 00 05  

(od 7.30 do 15.30) lub e-mail: rodon@rodon.radom.pl  

Udział w konferencji osób zatrudnionych w szkołach i placówkach, których organem 

prowadzącym nie jest Gmina Miasta Radom jest płatny i wynosi 60 PLN.  

Nr konta: PeKaO S.A. II O/Radom 80 1240 3259 1111 0010 3721 0325 

 

Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

26-600 Radom, ul. J. Słowackiego 17 

tel. 48 360 00 05, fax 48 360 00 65, e-mail: rodon@rodon.radom.pl 

 

mailto:rodon@rodon.radom.pl

