
Kim jest  
PRZEMYSŁAW STAROŃ?
Przemysław Staroń – polski nauczyciel i wykładowca, 
z wykształcenia psycholog i kulturoznawca. W 2018 
uhonorowany tytułem Nauczyciel Roku (konkurs 
organizowany przez czasopismo Głos Nauczycielski 
i polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej). Finalista 
Global Teacher Prize 2020.

Jeden z prekursorów wykorzystywania mediów 
społecznościowych w polskiej edukacji. Jeden 
z popularyzatorów edukacji filozoficznej w 
polskim systemie edukacji. Inicjator wielu 
inicjatyw edukacyjnych i akcji społecznych, m.in. 
międzypokoleniowego fakultetu filozoficznego Zakon 
Feniksa. Opiekun licznego grona finalistów i laureatów 
Olimpiady Filozoficznej.

W jaki sposób  
LIVEWEBINAR POMAGA  
PRZEMYSŁAWOWI?

Przemysław Staroń wykorzystuje platformę LiveWebinar w 
swoim autorskim projekcie - międzypokoleniowym fakultecie 
filozoficznym Zakon Feniksa. To symboliczna nazwa 
zaczerpnięta z serii książek J. K. Rowling o Harrym Potterze.

Są to spotkania osób w różnym wieku, w ramach którego 
młodzież i seniorzy wspólnie uczą się filozofii. Pierwotnie 
odbywały się stacjonarnie, w Sopocie. Najmłodsi członkowie 
niedawno skończyli gimnazjum, a najstarsza członkini ma 95 lat!  
Zakon Feniksa sprzyja samorozwojowi starszych i młodszych, 
wspiera także nawiązywanie przez nich prawdziwych, 
szczerych relacji i przyjaźni. Seniorzy towarzyszą młodzieży w 
ich codziennych zmaganiach. Młodzież towarzyszy seniorom.

Wraz z pandemią COVID-19 aktywność entuzjastów filozofii i 
nauk humanistycznych przeniosła się do świata wirtualnego, 
co możliwe było dzięki współpracy z LiveWebinar.

Z pomocą narzędzia członkowie tego innowacyjnego 
projektu mogą bez problemu komunikować się na odległość, 
wchodzić we wzajemną interakcję z wykorzystaniem takich 
funkcjonalności jak m.in. interaktywna tablica, ankiety, testy 
czy podzielone pokoje.

REFERENCJE
PRZEMYSŁAW STAROŃ - NAUCZYCIEL I WYKŁADOWCA

W swoim życiu wyznaję kilka ważnych zasad i wartości. Przede wszystkim wierzę w drugiego człowieka oraz siłę i magię spotkania. 
A ekipa LiveWebinar to Ludzie, przez duże L. Mądrzy, empatyczni, pomocni i dobrzy. I co ważne profesjonaliści i eksperci w każdym 
calu. Jak i ich narzędzia, tak teraz niezbędne do sprawnego funkcjonowania w świecie edukacji zdalnej. 

Oferta przygotowana przez cały zespół LiveWebinar pomoże nam edukatorom i edukatorkom w byciu z uczniem i wsparciu go 
w tym szczególnie trudnym czasie. A wszystko to na najwyższym poziomie. Mądrze i dobrze. Czego chcieć więcej?
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