„Raz rozpalona do białości i brutalna,
innym razem zimna i podstępna,
niestrudzona nienawiść krąży po świecie”
A. Glucksmann

SZKOŁA BEZ HEJTU
konferencja ogólnopolska połączona z warsztatami metodycznymi

Szanowni Państwo,
kuratorzy, dyrektorzy szkół, etycy, nauczyciele, humaniści pracujący w szkołach podstawowych oraz
ponadpodstawowych, bibliotekarze, konsultanci, doradcy metodyczni, rodzice, studenci, młodzieży
oraz wszyscy zainteresowani,
zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną przez Wyższą Szkołę Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie oraz Partnerów połączoną z warsztatami metodycznymi i prezentacją
programu pt.: "SZKOŁA BEZ HEJTU"
Celem konferencji jest przede wszystkim zapoznanie z problemem hejtu oraz tzw. "mową
nienawiści" w XXI wieku, zwiększenie świadomości dotyczącej problemu obrażania, poznanie
przyczyn i konsekwencji hejtowania, prezentacja sposobów reagowania na hejt, kształtowanie i
promowanie postaw empatycznych oraz doskonalenie umiejętności rozmowy dydaktycznej związanej
z hejtem, uświadomienie wagi przekazu werbalnego w budowaniu spójności społeczeństw na arenie
międzynarodowej, nabycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z "mową nienawiści", poznanie
głównych zasad antyhejtowania, a przede wszystkim wyposażenie uczestników w „narzędzia”
bezprzemocowego przeciwdziałania mowie nienawiści – „rozumiem, słucham, argumentuję, a nie
atakuję”.

Adresaci:
wykładowcy akademiccy; nauczyciele: poloniści, wiedzy o kulturze, etyki, bibliotekarze; pedagodzy;
psycholodzy; wychowawcy; pracownicy organizacji społecznych; rodzice; młodzież oraz wszystkie
osoby zainteresowane problematyką hejtu i "mowy nienawiści".

termin
godzina
miejsce

- 5 października 2019 r. ( SOBOTA )
- 11:30 - 17:30
- Pedagogium, Warszawa, ul. Marszałkowska 115

Opłata konferencyjna wynosi 50 złotych, a płatna jest na konto:
Pedagogium WSNS , ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa
Alior Bank 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162
z nazwiskiem i imieniem oraz dopiskiem konferencja 05.X.2019 r.
Potwierdzenie proszę wysłać na adres:

konferencjahejt@pedagogium.pl

Formularz zgłoszenia poniżej
termin zgłoszenia upływa 30 września 2019 r.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
przedstawiciele świata kultury i nauki, nauczyciele akademiccy z Polski oraz z zagranicy, doświadczeni
trenerzy, edukatorzy, radcy prawni, adwokaci, aktorzy, nauczyciele praktycy.
O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.
Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział.

Formularz osobowy uczestnika konferencji

opłata kosztów organizacyjnych 50 zł. na konto : 96 2490 0005 0000 4530 3015 2162
Kontakt w sprawach organizacyjnych: Rektorat WSNS Pedagogium w Warszawie,
E-mail: konferencjahejt@pedagogium.pl
tel.: 663 001 005 lub 22 33 89 810

1.

nazwisko i imię

2.

data i miejsce urodzenia

3.

nazwa placówki

4.

adres E-mail

5.

Potwierdzenie opłaty
za udział w konferencji
i/lub adres do
wystawienia faktury

Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z potwierdzeniem udziału w konferencji oraz
z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Pedagogium WSNS w Warszawie,
ul. Marszałkowska 115 w celach rejestracji na konferencję oraz marketingowych (zgodnie z podstawą
prawną przetwarzania danych jest art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016: L119/1), dalej
zwane RODO, w związku z przepisami art. 130 ust.5, art. 133 ust. 1. W ramach przetwarzania danych
nie będą one udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępniane jedynie w
sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania
(np. policja, prokuratura, sąd).

