Białostocki Ośrodek Kultury

Latająca Szkoła bohaterek i bohaterów – czyli o sile
empatii we współczesnym świecie
/spotkanie z Przemysławem Staroniem adresowane do uczniów
szkół ponadpodstawowych
2 grudnia 2021 w godz. 14:00-15:30
udział bezpłatny (obowiązują zapisy)
szczegółowe informacje i zapisy: Anna Talarczyk, e-mail:
talarczyk@centrumzamenhofa.pl, 85 67 67 364
Podczas spotkania Przemysław Staroń opowie o tym, dlaczego akceptacja i empatia są fundamentami funkcjonowania
w naszej rzeczywistości, czym różni się tolerancja od akceptacji i dlaczego to takie ważne, aby akceptować siebie i
drugiego człowieka takim, jakim jest. Empatia to skarb, Święty Graal, jakiego potrzebuje świat – a im bardziej dojrzale
będzie rozumiana, nauczana i rozwijana, tym lepiej dla każdego istnienia na tej planecie. Często zdarza się nam
obserwować lub doznawać na własnej skórze, jak ludziom trudno empatyzować z innymi. Nie zawsze są tego
świadomi. Zamiast bycia prawdziwie empatycznymi, współczujemy, dajemy rady, pocieszamy. Często chcemy dobrze,
ale wiadomo jak jest, „dobrymi chęciami…”
Ale jak to zrobić, jak stać się jeszcze bardziej empatycznymi, otwartymi i życzliwymi? Nad tym i wieloma innymi
kwestiami Przemysław Staroń pochyli się na swoim spotkaniu z młodzieżą. Bądźcie pewni, że każdy weźmie z niego
coś dla siebie. Będzie kreatywnie, aktywnie i efektywnie!

Przemysław Staroń – psycholog i kulturoznawca, wykładowca Uniwersytetu SWPS i Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Sopocie, współzałożyciel Centrum Rozwoju Jump, w ramach którego wspiera rozwój i stymuluje umiejętność
myślenia młodzieży, dorosłych i seniorów. Nauczyciel dyplomowany, autor książek, twórca Zakonu Feniksa,
nagrodzony przez Komisję Europejską orędownik spotkań pokoleń. Człowiek Roku 2019 w kategorii „Wzorowe
sprawowanie” w plebiscycie czytelników „Gazety Wyborczej”. Wyróżniony w Konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za
naprawianie świata”. Nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, finalista Nauczycielskiego Nobla –
Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, jest na liście 100 osób, które zmieniają Polskę (na lepsze) według
Noizz.pl. Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050.
Tutor niemal 50 finalistów i laureatów Olimpiady Filozoficznej, fan kreatywnego nauczania i twórca pracowni #utrzy,
jako prekursor wykorzystania Snapchata w edukacji nazywany profesorem Snapem. Nauczyciel Roku 2018.
Autor książek “Szkoła bohaterek i bohaterów, czyli jak radzić sobie z życiem” i “Szkoła bohaterek i bohaterów 2, czyli
jak radzić sobie ze złem”.
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