
 

                                                 Wrocław, 15.05.2018 

Sprawozdanie z Konferencji Edukacyjnej  

pod patronatem Kuratorium Oświaty. 

Dnia 7 marca 2018 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Współczesne technologie jako 

narzędzia rozwoju kreatywności i samodzielności. Dobre praktyki.” zorganizowana przez 

Instytut Talentów FLASHPOINT Renata Gut.  

Celem konferencji było zaprezentowanie najnowszej wiedzy na temat rozwoju 

nowoczesnych technologii w służbie rozwoju młodego człowieka, jego talentów i mocnych 

stron. Podjęto tematy bardzo aktualne zarówno wśród młodzieży jak i istotne dla rodziców i 

nauczycieli.   

Renata Gut wprowadziła gości w temat konferencji podkreślając istotną rolę nowych 

technologii w rozwoju człowieka. Wskazywała, że nie jesteśmy w stanie uciec od 

nowoczesności ale przyjąć ją ze świadomością możliwości dokonywania właściwych 

wyborów. 

Grażyna Kącka z Lecznicy Dusz TODO Concept  Lecznica Dusz podkreśliła, jak istotne jest 

adekwatne poczucie własnej wartości dla zdrowego widzenia siebie i świata, szczególnie tego 

wirtualnego, w którym można przybierać różne maski i przeżywać depresję mając tysiące 

znajomych zapisanych na portalach społecznościowych. 

Anna Hildebrandt-Mrozek wprowadziła uczestników konferencji w temat snu i jego 

kluczowego wpływu na zdrowie człowieka. Podkreślała, że jesteśmy jedynymi istotami na 

świecie, które w świadomy sposób skracają sobie sen. Mówiła o dobrych nawykach dorosłych 

i dzieci w sferze zdrowego snu oraz zaprosiła do świętowania Światowego Dnia Snu 2018. 

Michael Sanderson, ekspert w dziedzinie uważnego życia, zaprosił wszystkich do 

zatrzymania się i bycia świadomym tego, co się dzieje w czasie rzeczywistym. Opowiadał o 

braku uważności we współczesnym świecie i ogromnym zabieganiu, a przez to – 

wyczerpaniu. Dotyczy to zarówno dorosłych jak i dzieci. Zapraszał na swoje warsztaty 



uważności, które są organizowane dla nauczycieli tak, by potrafili nauczyć uważności swoich 

uczniów. 

Joanna Tyburczyk opowiedziała o swoich osobistych doświadczeniach z warsztatów 

Michaela Sandersona. Mówiła o kondycji człowieka, która jest często słaba i trudno wdrażać 

nowe nawyki. Ale pokazując swój przykład, uświadomiła wszystkich, że warto podjąć tę 

drogę i szukać wyciszenia wewnętrznego i uważnego bycia z samym sobą i innymi. 

Katarzyna i Tomasz Rojkowscy pokazywali, jak przy użyciu nowych technologii zachęcić 

dzieci do nauki języka obcego. Ich Leo English przynosi bardzo dobre rezultaty. Tworząc 

metodę i narzędzie do nauki języka angielskiego specjalnie dla dzieci, wyszli z założenia, że 

skuteczna nauka języka obcego to taka, która bierze pod uwagę wszystkie aspekty rozwoju 

dziecka. Tworząc metodę Leo English, inspirowali się przyjaznym i stymulującym rozwój 

dziecka środowiskiem w jego przedszkolu, szkole i w domu. W Leo English język angielski 

jest wszechobecny, towarzyszy każdej podejmowanej aktywności. Sprawdzone pomoce 

dydaktyczne ułatwiają efektywną naukę oraz wspierają naturalną skłonność dziecka do 

uczenia się poprzez zabawę. 

Ważną postacią konferencji był robot EMYS. Jan Kędzierski, Michał Dziergwa i Krzysztof 

Kubasek są twórcami pierwszego komercyjnego robota społecznego Emys, który rozpoznaje 

twarze, wyraża emocje i może nauczyć dziecko w wieku od 3-7 lat, języków obcych - na razie 

angielskiego lub hiszpańskiego, a w przyszłości francuskiego i japońskiego. Oficjalnie Emys 

to Emotive Head System, ale jego twórcy wolą inną wersję genezy imienia: - Emys 

inspirowany był emotikonami. Ma też trochę z żółwi ninja. Do żółwi nawiązuje nazwa. Emys 

orbicularis, to jedyny polski żółw błotny. 

Piotr Chrobot opowiedział, z punktu widzenia rodzica, co dla niego i dla jego dzieci jest 

ważne w świecie dynamicznych zmian. Mówił, że starsze pokolenia nie są w stanie przyjąć 

faktów, które są już rzeczywistością a wiążą się z tak dynamicznym rozwojem nowych 

technologii, że za chwilę nie będzie samochodów spalinowych ani kierowców samochodów, a 

każdy organ będziemy mogli sobie drukować na drukarce 3D. Ale nie chodzi o straszenie, 

chodzi o to, byśmy sobie uświadomili, że młodzi są już na takim rozwoju, że mogą być 

naszymi nauczycielami. 



Tomek Biernacki i Anna Malarz zabrali uczestników konferencji w świat komiksów, które 

mogą jeszcze uratować czytelnictwo w dobie rozwoju nowoczesnych technologii i ubożenia 

języka. 

Agnieszka Gut zadała zasadnicze pytanie, czy w takim świecie jest jeszcze miejsce dla 

nauczyciela? Czego miałby uczyć? Kim się stać dla swoich podopiecznych? Jak motywować? 

Anna Trusiak udowodniła, że nowoczesne szkoły zawodowe są szansą dla młodych, którzy 

chcą rozwijać swoje talenty i mocne strony. 

Na zakończenie Renata Gut, szefowa Instytutu Talentów FLASHPOINT zaprezentowała 

wnioski dotyczące zadbania o swoje zasoby osobiste w świecie niestałości, złożoności, 

konieczności nieustannego dostosowywania się i szybkiego tempa życia. 

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. W konferencji wzięło udział 400 osób – 

dyrektorów szkół z zastępcami, nauczycieli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli 

rodziców i rad rodziców, przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych 

za edukację oraz przedsiębiorców żywo zainteresowanych rozwojem dzieci i młodzieży. 

Uczestnicy podkreślali, jak ważna jest poruszana tematyka w świetle najnowszych trendów w 

edukacji i wymogów, jakie dorastającym dzieciom i ich rodzicom stawia globalny, wirtualny 

świat. Mówili o niepodważalnej roli ścisłej komunikacji na linii nauczyciel-rodzic-dziecko  

wzbogaconej o adekwatne narzędzia nowoczesnych technologii i o świadomość tego, że 

nasze zasoby osobiste są wyczerpywalne. 

Poruszane zagadnienia wpisują się w priorytety polityki edukacyjnej województwa 

dolnośląskiego nakierowanej na stałe podnoszenie jakości edukacji we wszystkich jej 

wymiarach i na wszystkich szczeblach. Zapraszanie społeczności lokalnej do tworzenia 

dobrego środowiska sprzyjającego naturalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży wspiera 

edukację nastawioną na rozwój kompetencji i kwalifikacji budujących poczucie własnej 

wartości, zaufanie i zdolność poradzenia sobie w różnych, zmiennych okolicznościach. 

Wraz ze sprawozdaniem dołączam szczegółowy program konferencji, a poniżej zdjęcia 

dokumentujące wydarzenie. 

Z wyrazami szacunku 



    Renata Gut   

 

 



 

        

 


