Program
Uroczystości 65-lecia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku
„Jutro edukacji z CENem”
26 września 2017 r., sala gimnastyczna CEN
al. gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk

11:00

otwarcie uroczystości – Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji
Nauczycieli w Gdańsku

11:15

„Miej odwagę zmieniać rzeczywistość – inspiracje dla pomorskiej edukacji”
– Robert Krool, Prezes zarządu Fundacji LifeSkills, mediator i mentor,
Prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, pomysłodawca
i założyciel Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS nr 1 w Warszawie

12:15

część artystyczna (I) – Baltic String Quartet

12:30

„Kartki z kalendarza CEN” – wspomnienia i wyzwania …

12:45

część oficjalna – wystąpienia gości, nagrody, podziękowania
– Renata Ropela, Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku oraz zaproszeni goście

13:30

część artystyczna (II) – Baltic String Quartet

13:45

bankiet (hol I piętro)

Zapis graficzny podczas uroczystości: Natalia Klonowska
Uczestnicy: dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek województwa pomorskiego
oraz dyrektorzy placówek doskonalenia nauczycieli z Polski

Program uroczystości z przyczyn niezależnych od organizatora, może ulec nieznacznej zmianie.

Robert Krool.
Fundator, prezes zarządu Fundacji LifeSkills (www.lifeskills.pl). Mediator i mentor.
W 30 letnim dorobku biznesowym poprowadził przeszło 10 tys. godzin sesji mentoringowych
i mediacyjnych, uczestniczył w decyzjach o wartości przekraczającej 5 mld złotych, zrealizował
przeszło 2 tys. indywidualnych analiz osobistych wyróżników, reżyserował ponad 50 projektów
sukcesyjnych oraz restrukturyzacyjnych w kraju i zagranicą zaś w jego seminariach i warsztatach wzięło udział ponad 600
tys. decydentów.
Był jednym z nielicznych biegłych sądowych w kraju, w dziedzinie restrukturyzacji i oceny ryzyka biznesowego.
Sklasyfikowany przez media na 7. miejscu w rankingu najbardziej wpływowych doradców biznesu w Polsce.
Członek-założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, prekursor i jeden z wiodących animatorów
polskiej sceny zawodowych mentorów i mówców profesjonalnych oraz kategorii Mentoring Theater. Autor 8 książek.
Współzałożyciel niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego LIFESKILLS Nr 1 w Warszawie, pierwszego rodzinnego
liceum tematycznego, przygotowującego do powodzenia w życiu. Osobisty blog: www.krool.org

