BIOGRAMY TRENERÓW SZKOŁY RÓWNEGO TRAKTOWANIA
Arkadiusz Walczak - historyk, kulturoznawca, trener edukacji o prawach
człowieka, superwizor zajęć edukacyjnych, dyrektor Warszawskiego
Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla
nauczycieli z zakresu: dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie, praw
człowieka, edukacji wielokulturowej, edukacji europejskiej, edukacji
ekonomicznej, nauczania o mediach, prawa oświatowego, awansu i
rozwoju zawodowego nauczycieli, projektowania pracy szkoły, ze
szczególnym uwzględnieniem pracy wychowawczej, procedur postępowania z uczniem w sytuacjach
kryzysowych.

Izabela Podsiadło-Dacewicz - socjoterapeutka, mediatorka, absolwentka
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Studium Socjoterapii, Szkoły Praw
Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Podyplomowego Studium
Trenerów Grupowych studiów podyplomowych z zakresu mediacji w Szkole
Wyższej Psychologii Społecznej oraz Studium Coachingu Akademii TROP. Od
15 lat pracuje jako trenerka z różnymi grupami zawodowymi (ponad 4 500
godzin szkoleniowych). Koordynatorka i współredaktorka prowadząca
wydania polskojęzycznej wersji Kompasu w 2005 r. (wyd. CODN),
współautorka pakietu edukacyjnego Antydyskryminacja (wyd. 2005 KPRM,
CODN), zbioru scenariuszy lekcyjnych Edukacja międzykulturowa ( 2004) oraz Prawa człowieka.
Poradnik nauczyciela.

Agnieszka Kozakoszczak - trenerka umiejętności społecznych i trenerka
antydyskryminacyjna, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego (specjalizacje: nauczycielska
i upowszechnianie kultury). Od 2012 r. koordynatorka programu
edukacyjnego w Fundacji na Rzecz Różnorodności Społecznej.
Współautorka i realizatorka projektów edukacyjnych dotyczących
różnorodności, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i dyskryminacji
m.in. dla KPRM, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Ośrodków
Pomocy Społecznej oraz szkół a także organizacji pozarządowych, m.in.
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Kampanii Przeciw Homofobii,
Stowarzyszenia Praktyków Kultury. Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Izabela Witczak – absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej (WSPS im. M.
Grzegorzewskiej w Warszawie), trenerka edukacji obywatelskiej,
europejskiej i wielokulturowej. Współtwórczyni, koordynatorka i
realizatorka ogólnopolskich, systemowych programów doskonalenia
nauczycieli przygotowanych i prowadzonych na zlecenie Ministerstwa
Edukacji Narodowej, programów realizowanych z wykorzystaniem
funduszy krajowych i europejskich oraz projektów międzynarodowych. Od
2010 roku, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i
Szkoleń, wspiera warszawską edukację, projektując i koordynując działania
w ramach miejskich systemowych programów adresowanych do środowiska oświatowego.

