2 LUTEGO 2018 - PROGRAM
SESJA 1: 17:00 - 19:00

PRELEGENT
Wojciech Gorzelanny

Bez oporu. Bez problemu.

Certyfikowany coach International Coach Federation, trener rozwoju osobistego
i biznesu z wieloletnim doświadczeniem. Twórca autorskich procesów rozwojowych
osadzonych m.in. w podejściu coachingowym, wzbogaconym indywidualnym
wsparciem mentorskim i treningowym.

Maciej Walewski

Uczeń Marcinka - kiedyś gimnazjum, obecnie klasy O2. Ma szeroki wachlarz
zainteresowań, ale jego największą pasją są historia, język angielski i geografia.
Zwłaszcza ta ostatnia. Szczególną i odwzajemnioną miłością darzy kartografię.

TEMAT

What maps facilitate studying? And are YOU the one who needs them?

Claudine Diatta Umutesi

Magister inżynier w zakresie melioracji i inżynierii środowiska, właścicielka salonu
urody Afro-Claudine w Poznaniu, pasjonatka kultury afrykańskiej. A prywatnie mama
Niamby, ktorego w Marcinku zna chyba każdy.

(wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem)

Fryzura afrykańska: kultura, tradycja i nowoczesność.

Wojciech Kubicki

Uczeń Marcinka, przedstawiciel wymierającego gatunku gimnazjalistów. Pasjonat
robotyki i nowych technologii.

Are you conscious of robots’ consciousness?
(wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem)

Anna Prendke

Uczennica Marcinka (klasa g3c), aktywistka walcząca z dyskryminacją dziewcząt
i kobiet. Działa w fundacji Mamy Głos, założonej przez 6 nastolatek z Poznania
i Zielonej Góry.

Mamy głos - użyjmy go!

Agnieszka Graclik

Zoolożka z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, funkcjonuje
w stanie permanentnego zachwytu nad środowiskiem przyrodniczym.

SESJA 2: 19:30 - 21:00

PRELEGENT
Łukasz Musielak

Let it bee.

TEMAT

Uczeń klasy V2, interesuje się fotografią. Ludzie mówią, że ma fajne poczucie humoru.
Opowie o memach, ponieważ sam trochę nim jest.

Mem - głupi obrazek z internetu?

Antonina Gonet

OFF/ON, czyli o teatrze OFFowym.

Adam Kobiałka

Potrzeba matką... a ojciec?

Maturzystka z klasy O3, offowiec. Do jej zainteresowań należy szeroko pojęta kultura
i sztuka, ale jest też umysłem ścisłym. Dlatego teatr, który łączy wszystkie dziedziny,
jest jej największą pasją.
Nauczyciel fizyki, ponoć lubi patrzeć uczniom głęboko w oczy. Godząc się z faktem,
iż lenistwo jest naturalną cechą człowieka, zaniechał walki z nim, czyniąc z niego
motywator do aktywnego działania.

Coca cola - drugie dno komfortu.

Julia Róg

Uczennica klasy V2, popołudniami uczęszcza do szkoły muzycznej. Interesuje się
muzyką klasyczną i problemami współczesnego świata.

Jog your mind.

Jan Staszak

Uczeń klasy L2. Człowiek renesansu - interesuje się wszystkim, co wpadnie mu
w ręce. Największą jego pasją jest jednak podróżowanie i rozwój osobisty poprzez
poznawanie nowych kultur.

Prelegent-niespodzianka

(wykład nagrany specjalnie dla TEDxMarcinekSchool)

(wykład w języku angielskim, z tłumaczeniem)

Dobry lider - kto to taki?

MIĘDZY PRELEKCJAMI ZAGRAJĄ, ZAŚPIEWAJĄ LUB ZATAŃCZĄ:
Anna Borowiak (G2a), Artemida Chadzinkolau (M1), Niamba Diatta (O2), Nela Dudek (G2c), Maciej Forreiter (C3), Katarzyna Kasińska (V3), Weronika Kędziora (L2),
Maria Kruczkowska (absolwentka), Krzysztof Lichończak (G2a), Zuzanna Nowacka (absolwentka), Julia Pacholczyk (L1), PUSZKA BAND, Natalia Ruta (V2),
ks. Michał Tomiak, prof. Aleksandra Wabińska, Maria Wawrzyniak (absolwentka), Joanna Wicenta (V3), Amadeusz Wojciechowski (absolwent)

