Warszawa, 09 listopada 2015 r.
Szanowni Państwo,
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego ma przyjemność zaprosić Państwa
na seminarium upowszechniające wyniki pierwszego etapu projektu pt. „RESL.eu – Przeciwdziałanie wczesnemu porzucaniu szkoły w Unii Europejskiej”. Głównym celem seminarium
„Szkoła wobec zjawiska ESL” jest zaprezentowanie wyników międzynarodowego badania
i przybliżenie najnowszej wiedzy na temat zjawiska wczesnego porzucania edukacji (ESL –
early school leaving). Będzie to także doskonała szansa do refleksji nad rolą szkoły w zapobieganiu temu zjawisku oraz dyskusji na temat sposobów pomocy uczniom ryzyka edukacyjnego
w szkole.
Seminarium odbędzie się 2 grudnia 2015 r. w godz. 10:00—15:30 w Bibliotece Publicznej
m. st. Warszawy, ul. Koszykowa 26/28.
Korzyści dla uczestników:


zdobycie nowej wiedzy na temat zjawiska przedwczesnego przerywania nauki
w Polsce i w Europie,


poznanie wyników badań ilościowych i jakościowych przeprowadzonych wśród
uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych,
 wymiana

doświadczeń w zakresie dobrych praktyk przeciwdziałania ESL w szkole
i pracy z uczniami ryzyka,
 możliwość nawiązania współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku ESL w Polsce.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy spoza Warszawy mogą otrzymać zwrot kosztów
podróży.
Z wyrazami szacunku,

Hanna Tomaszewska-Pękała
Kierownik
polskiej części projektu RESL.eu

PROGRAM SEMINARIUM
„SZKOŁA WOBEC ZJAWISKA ESL”
9.30–10.00 – Rejestracja

10.00–10.10 – Powitanie uczestników
10.10–10.30 – „Zjawisko przedwczesnego porzucania nauki w krajach UE” – prof. Joanna
Madalińska-Michalak
10.30–11.15 – Prezentacja projektu i wprowadzenie do metodologii badania RESLeu – dr Hanna
Tomaszewska-Pękała
11.15–11.45 – „Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o szkole, rodzinie i środowisku społecznym.
Wyniki pierwszej tury międzynarodowego sondażu RESL.eu” – Anna Wrona
11.45–12.00 – Powołanie Zespołu Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania ESL (National Action Platform –
NAP) – dr Hanna Tomaszewska-Pękała

12.00–12.30 – przerwa kawowa/spotkanie NAP

12.30–12.50 – „Psychospołeczne i szkolne funkcjonowanie w szkole uczniów z trudnościami i bez trudności w uczeniu się” – dr Agnieszka Małkowska-Szkutnik
12.50–13.20 – „Wewnątrzszkolne strategie przeciwdziałania ESL w polskich i europejskich szkołach.
Cząstkowe wyniki badań jakościowych” – Paulina Marchlik

13.45–14.15 – „Teatr Forum jako narzędzie badania zjawiska wczesnego opuszczania szkoły” –
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Stowarzyszenie Praktyków Dramy „Stop-klatka”
14.15–14.45 – Dyskusja „Jak pomagać uczniom ryzyka ESL w szkole?”

14.45–15.30 – Obiad

ZAPRASZAMY!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w programie.

