XXIII KONFERENCJA PROGRAMOWA STO
„30 lat STO – transformacja / integracja / rozwój”
Warszawa, 24-26 listopada 2017 r.

Program konferencji

Piątek, 24.11.2017 r.
1000–1400 Wizyty studyjne i obiad – zaprasza pięć warszawskich szkół STO (zob. załącznik).
1500–1600 Rejestracja uczestników – Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego, Warszawa,
ul. Krakowskie Przedmieście 66.
00
00
16 –19 Gala 30-lecia STO:
- przywitanie gości,
- wystąpienia osób zaproszonych,
- wystąpienie Zygmunta Puchalskiego, prezesa STO,
- wręczenie odznaczeń państwowych, medali KEN i odznak STO,
- koncert okolicznościowy w wykonaniu uczniów ze Społecznej Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia
STO w Tymbarku,
- wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Łukasza A. Turskiego* pt. „«Jedno, co warto, to uczyć się warto»
— o szkole jutra”,
- występ artystyczny – Zespół Szkół STO im. św. Urszuli Ledóchowskiej STO w Poznaniu.
1900–1930 Przejazd do hotelu Radisson Blu Sobieski, Plac Zawiszy 1; zameldowanie; czas wolny.
od 2030
Uroczysta kolacja (restauracja hotelowa).

Sobota, 25.11.2017 r.
700–845
900–1100

1100–1130
1130–1215
1215–1300
1315–1415
1430–1530

Śniadanie (restauracja hotelowa).
Debata oksfordzka pt. „Czy szkolnictwo niepubliczne (STO) wyczerpało swoją misję/formułę?";
uczestnicy: dwie drużyny – Krakowskie Stowarzyszenie Mówców i Fundacja Nowy Głos z Warszawy,
autorytety STO oraz eksperci ds. edukacji. Po debacie dyskusja plenarna.
Przerwa kawowa.
„Ku lepszej edukacji w cyfrowym świecie” – wykład prof. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera**.
„Światowe trendy edukacyjne. Badanie «Kompetencje dla przyszłości 2017» z perspektywy badacza” –
wykład dr. Macieja Jakubowskiego***.
Lunch (restauracja hotelowa).
Warsztaty w trzech grupach:
I grupa: Po co nam szkoła? Edukacja, wychowanie. Moderatorzy: dr Anna Okońska-Walkowicz,
wiceprezes ZG STO i Mariusz Łupiński, członek ZG STO.
II grupa: Wyzwania, trendy, zmiany w edukacji. Moderatorzy: dr Maciej Jakubowski, dyr. ds. naukowych
Fundacji Evidence Institute i dr Witold Kołodziejczyk, członek ZG STO i dyr. ODN STO.
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1530–1630
1630–1730
1800–1830
1900–2200
2230

III grupa: STO jako obywatelska organizacja pozarządowa wobec wyzwań. Moderatorzy: Krystyna Norwa,
wiceprezes ZG STO i Wiesław Suchowiejko, wiceprezes ZG STO.
Podsumowanie warsztatów – Zygmunt Puchalski, Prezes STO.
Kolacja (restauracja hotelowa).
Przejazd do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Warszawa, Plac Teatralny 1.
„Jezioro łabędzie”, balet z muzyką P. Czajkowskiego, Teatr Wielki – Opera Narodowa.
Powrót do hotelu.

Niedziela, 26.11.2017 r.
700– 830
900– 1015
1015–1045
1045–1130
1130–1200
1200–1230
1300–1430
1430–1530
1530–1600

Śniadanie (restauracja hotelowa).
Zadania operacyjne na lata 2018 i 2019, problemy i wyzwania – Zygmunt Puchalski, prezes STO, oraz
władze STO. Dyskusja plenarna.
Przerwa kawowa.
Podsumowanie konferencji, formułowanie wniosków, zamknięcie konferencji (ankieta ewaluacyjna) –
Zygmunt Puchalski, prezes STO, oraz władze STO.
Wymeldowanie z hotelu.
Przejazd autokarem do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa, ul. Mordechaja Anielewicza 6
(dla chętnych).
Zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
Obiad w restauracji Besamim w MHŻP POLIN.
Przejazd na dworzec kolejowy Warszawa Centralna.

Wykładowcy
*

Prof. dr hab. Łukasz A. Turski, fizyk, specjalizujący się w fizyce materii skondensowanej i mechanice statystycznej;
popularyzator nauki i publicysta. Profesor w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i w Katedrze Fizyki na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym Szkoły Nauk Ścisłych UKSW w Warszawie. Autor wielu prac naukowych oraz wielu
udanych przedsięwzięć popularyzatorskich (pikniki naukowe); jeden z pomysłodawców Centrum Nauki Kopernik.
** Prof. dr hab. inż. Janusz Morbitzer, specjalista z zakresu pedagogiki i edukacji medialnej. Pracuje w Wyższej
Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, poprzednio przez 29 lat na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
(do 2014). Członek m.in. Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej), gdzie
przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej; przewodniczący Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego
Oddziału PAN (od marca 2015); członek rady nauk. Fundacji Edukacja na Nowo i Komitetu Rozwoju Edukacji
Narodowej PAN (2012-2014).
*** Dr Maciej Jakubowski, ekonomista i socjolog, dyrektor ds. naukowych Fundacji Evidence Institute; b. wiceminister
edukacji (2012-2014). Pracował m.in. w zespole badań PISA w siedzibie OECD w Paryżu; współpracował jako
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konsultant z zagr. instytucjami i uczelniami. Zajmuje się metodologią edukacji i analizą wpływu zmian w polityce
edukacyjnej na postępy uczniów.
załącznik

PROPOZYCJE WIZYT STUDYJNYCH W SZKOŁACH STO
w dniu 24 listopada 2017 r.
Zespół Szkół Ogólnokształcących „Bachmacka” STO
ul. Bachmacka 3 (dzielnica Mokotów)
02-647 Warszawa
dyr. Bartosz Tymiński
Zapraszamy na wizytę studyjną, której motywem przewodnim będzie temat: Tutoring w szkole – od teorii do praktyki.
Zaprezentujemy metodę edukacji wychodzącą naprzeciw potrzebom współczesnego ucznia. Tutoring to mądre
wsparcie, uwzględniające indywidualne zainteresowania, predyspozycje i możliwości. Powszechny dostęp do
nowoczesnych mediów, nieograniczone możliwości uzyskiwania informacji sprawiają, że rolą szkoły nie jest już jedynie
przekazywanie wiedzy. Znacznie ważniejsze staje się budowanie relacji z uczniami w poczuciu bezpieczeństwa oraz praca
indywidualna z młodymi ludźmi pozwalająca im odkrywać własny potencjał, mocne strony, talenty. Pracę tę wykonuje
właśnie tutor, towarzysząc uczniowi w indywidualnym rozwoju we wszystkich aspektach. Uważamy, że tutoring jest
odpowiedzią na nowe wyzwania stojące przed nauczycielami, rodzicami, pedagogami i doradcami zawodowymi
w dynamicznie rozwijającym się świecie.
Spotkanie będzie trwało 1,5 godziny. Możemy zorganizować dwa takie spotkania: o 1000 i o 1200.
Każdorazowo możemy przyjąć do 16 osób. Po spotkaniu zapraszamy na obiad i pomagamy w organizacji transportu do hotelu
lub na uroczystą Galę.

Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę” STO
ul. Głogowa 2 B (dzielnica Mokotów)
02-495 Warszawa
dyr. Małgorzata Lipska
Podczas wizyty studyjnej przedstawimy Państwu główne założenia autorskiej koncepcji zespołu szkół „Dać Szansę” –
pierwszego i jedynego zespołu szkół specjalnych w strukturach STO. Naszymi uczniami są dzieci i młodzi ludzie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, z autyzmem, ze sprzężeniami, w wieku od lat
9 do ukończenia 24 roku życia.
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Nadrzędnym naszym celem jest zapewnienie każdemu uczniowi, bez względu na jego umiejętności i możliwości, takich
warunków rozwoju, które pozwolą mu jak najlepiej funkcjonować w otaczającym świecie. Cele realizowane są przez
indywidualizację pracy dydaktyczno-wychowawczej i szeroką ofertę zajęć o charakterze integracyjnym. Podstawowe
znaczenie ma ustawiczne kształcenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych oraz usamodzielnianie uczniów.
W tym celu organizujemy m.in. krótkie wyjazdy klasowe na zielone szkoły, a nawet obozy wakacyjne.
Cechą charakterystyczną naszych szkół jest wszechstronna aktywizacja twórcza uczniów. Idea Daj szansę każdemu, daj
szansę innemu to także umożliwienie artystycznej ekspresji. Szkolny plan nauczania uwzględnia zajęcia z ceramiki,
plastyki, muzyki (w tym nauki gry na pianinie) i fotografii. Prace plastyczne uczniów prezentowane były z sukcesem na
wielu wystawach, a osiągnięcia muzyczne i teatralne podczas koncertów i przeglądów.
Na spotkanie zapraszamy o godz. 1100. Obiad zapewniony!

Zespół Szkół nr 16 STO – SSP i SG
al. Solidarności 113 c (dzielnica Śródmieście)
00-140 Warszawa
dyr. Beata Wiśniewska-Tomczak
Zapraszamy do zapoznania się w naszej szkole z dwiema prezentacjami zajęć:
Etyka i filozofia nauczana metodą dociekań filozoficznych. Zapoczątkowana przez Matthew Lipmana, amerykańskiego
filozofa, polega na nauce stawiania pytań i prowadzenia dyskusji. Uczniowie, tworząc tzw. wspólnotę dociekającą, uczą
się samodzielnie formułować pytania (do tekstu, problemu, fragmentu filmu, budowli z klocków Lego), a następnie,
wybierając jedno pytanie, rozważają i omawiają tę kwestię. Nauczyciel pełni rolę moderatora dyskusji, który niczego nie
narzuca, a jedynie rozjaśnia i uściśla wypowiedzi dzieci. Wolność myślenia oraz wypowiedzenia każdej, odpowiednio
uargumentowanej opinii uczy krytycznego myślenia i szacunku dla innego zdania, ułatwia rozumienie siebie, innych
i świata. Zapraszamy Państwa na lekcję pokazową oraz spotkanie i rozmowę z nauczycielką etyki i filozofii w naszej
szkole.
Klub Młodego Odkrywcy – współpraca z Centrum Nauki Kopernik. Proponujemy Państwu obserwację 20-25 minut
zajęć z wybraną grupą klubowiczów. Następnie zapraszamy na spotkanie w pracowni przyrodniczej z nauczycielką fizyki
i matematyki, która od kilku lat prowadzi Klub we współpracy z CNK. Opowie Państwu, czym charakteryzują się zajęcia
w Klubie, jak wpływają one na klubowiczów (m.in. poczucie sprawstwa, odpowiedzialność, uczenie się od siebie
nawzajem) i jaką dają satysfakcję: udział w festiwalach naukowych, prowadzenie stanowiska naukowego w CNK podczas
Dnia Muzeów i Centrów Nauki.
Obie prezentacje rozpoczynają się o godz. 1200. Po zakończeniu spotkań zapraszamy na obiad.
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Zespół Szkół STO – SSP i SG
ul. Powstańców Śląskich 67 A (dzielnica Bemowo)
01-355 Warszawa
dyr. Jarosław Pytlak
Zespół Szkół STO na Bemowie serdecznie zaprasza na wizytę studyjną – cztery godziny spotkania z tradycją
i współczesnością oryginalnego środowiska pedagogicznego, stworzonego w ciągu 27 lat pod egidą SKT nr 69 STO.
Zapraszamy na godz. 1000.
Każdy, kto zdecyduje się zawitać w progi naszych szkół, może liczyć na różne atrakcje, wybrane z szerokiego wachlarza
propozycji. Tym, którzy będą u nas pierwszy raz, zaoferujemy zwiedzanie szkoły z przewodnikiem z grona uczniów lub
nauczycieli. Osoby z harcerską przeszłością poznają przykłady zastosowania w praktyce szkolnej metod znanych z harcerstwa.
Dla entuzjastów wychowania w duchu samodzielności i przedsiębiorczości przygotujemy spotkanie z uczniowskimi
samorządowcami, którzy zaprezentują swoją działalność i zdradzą, co zrobić, żeby być bogatym samorządem. Łowcy
ciekawostek szkolnych dowiedzą się, co to jest Czytalnia, kto i po co pisze „Nowe Skarby Natury”, jak funkcjonują uczniowskie
służby w społeczności szkolnej, co oznacza skrót IPR i co ma on wspólnego z tutorami. Możemy też zaprosić Państwa na
spotkanie z przedstawicielem Zarządu Koła lub Rady Przedstawicieli Rodziców. Jak widać, możliwości jest wiele. Osoba, która
zaplanuje wizytę w szkołach STO na Bemowie otrzyma z kilkudniowym wyprzedzeniem pełne „Menu” i będzie mogła z niego
wybrać najsmakowitsze dla siebie dania. Oczywiście mowa o strawie duchowej, ... ale obiad też zostanie podany!
2 Społeczne LO z Oddziałami Międzynarodowymi STO
Społeczne Gimnazjum „Dwójka” STO im. Pawła Jasienicy
ul. Nowowiejska 5 (dzielnica Śródmieście)
dyr. Anna Sobala-Zbroszczyk
2nd SLO IB DP – ul. Solec 48 (dzielnica Powiśle)
Zapraszamy uczestników Konferencji do pierwszej STO-wskiej szkoły międzynarodowej – 2 Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowym im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie. Liceum IB mieści się
w nowej siedzibie, przy ul. Solec 48.
Szkoła istnieje od 2016 roku, ma oficjalną akredytację IBO – International Baccalaureate Organisation. Uczy się w niej
obecnie 140 uczniów przygotowujących się do matury międzynarodowej (International Baccalaureat Diploma
Programme), zgodnie z zasadami przyjętymi dla wszystkich szkół tego typu na świecie. Pierwszą maturę IB uczniowie
będą zdawać już w tym roku szkolnym!
Pokażemy Państwu nową siedzibę szkoły – w tym pracownie przedmiotowe, które są naszą dumą. Następnie zaprosimy
Państwa do auli, gdzie uczniowie oddziałów międzynarodowych opowiedzą, czym jest IB i na czym polega nauka w takiej
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szkole. Przewidujemy, że spotkanie będzie trwało ok. godziny. Zapraszamy na dwa takie spotkania: o godz. 1000 i o godz.
1200. Po spotkaniu przejazd metrem na obiad do siedziby szkoły przy ul. Nowowiejskiej.
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