
 

 

 

KONFERENCJA 

Cinema City Poland wspólnie z partnerami mają zaszczyt zaprosić Dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych, nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz pedagogów  

na konferencję szkoleniową 

„BEZPIECZNA MŁODZIEŻ” 

28.10.2014 wtorek  
Cinema City Bonarka w Krakowie ul. Kamieńskiego 11 

 

PROGRAM KONFERENCJI  
10:00-10:15 Rejestracja uczestników.  

10:15-10:20 Otwarcie konferencji. Prezentacja celów i założeń konferencji.   

 

BLOK 1. BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 
 

10:20-10:40 
Dlaczego młodzi kierowcy stanowią wyższe niż inni kierowcy ryzyko? 
podinsp. Krzysztof Dymura - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie 

10:40-11:00 
Jak zaszczepić młodym ludziom zasadę „Zero tolerancji dla alkoholu za kierownicą” 
Piotr Sędek – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

11:00-11:20 
Dlaczego alkohol skłania do brawury i niebezpiecznych zachowań na drodze. 
Sesja edukacyjna - Gorzki smak alkoholu - projekcja filmu w technologii 3D 

11:20-11:35 
Edukacja młodzieży w zakresie bezpieczeństwa w świetle przepisów prawnych i praktyki 
szkolnej – Anna Klimas-Waligóra - starszy wizytator - Kuratorium Oświaty w Krakowie 

 

11:35-12:00 Przerwa kawowa 
  

BLOK 2. ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I OSOBISTYCH MŁODZIEŻY  
 

12:00-12:20 
Jak umiejętnie odmawiać! Jak radzić sobie z presją otoczenia? 
Nauczyciele, rodzice, środowisko rówieśnicze  – istotne grupy wpływu? 
Sawrina Stopyra - psycholog - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 

12:20-12:40 
Osoby młode, grupa najbardziej podatna na efektywne zmiany. 
Iwona Wiśniewska – pedagog - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 

12:40-13:00 
Multimedia jako środek wdrażania pozytywnych zmian w rozwoju młodzieży. 
Halina Król – specjalista z zakresu technologii cyfrowych - Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji 

13:00-13:20 
Presja rówieśnicza oraz skutki jej ulegania. Prezentacja postaw asertywnych. 
Sesja edukacyjna - Szybka jazda – słuchowisko 

13:20-13:50 
Kino rozwija wyobraźnię, także na drodze. 
Monika Wolska – Kierownik programu profilaktycznego Cinema Drive 

13:50-14:00 Podsumowanie konferencji. 

 
Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.  
Uczestnicy konferencji otrzymają materiały informacyjne oraz certyfikat uczestnictwa.  
Ze względu na konieczność przygotowania odpowiedniej liczby materiałów, uprzejmie prosimy o potwierdzenie 
udziału w konferencji w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014r.: 
telefonicznie (12) 299 99 88 w godzinach 9-16 (pon-pt) lub wysyłając zgłoszenie mailem na info@cinemapark.pl               
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