
 
 

 

  

 
 

02.02.2021 
wtorek 

 PROGRAM 

18:50-19:00 

Sesja 
plenarna 

Oficjalne otwarcie i prezentacja założeń konferencji  
Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej, Młodzieży i Europejskiego Korpusu 
Solidarności, FRSE 

19:00-19:30 Podnoszenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego 
Dominika Tokarz, Krajowe Biuro eTwinning 

19:30-20:00 

Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) metodą na 
finansowanie projektów oraz angażowanie społeczności wokół działań 
edukacyjnych 
Agnieszka Płoska 

20:00-20:30 Przykłady dobrej praktyki 
Ludmila Mienszykowa-Dessus, Anna Pławecka 

03.02.2021   
środa 

  

W każdej z trzech sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden z pośród czterech warsztatów 
tematycznych. Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany przed konferencją wszystkim 
zakwalifikowanym uczestnikom.  

15:00-16:00 

Sesje 
warsztatowe 

 

Sesja warsztatowa 1 
 Synergia programu eTwinning z ERASMUS+ - Katarzyna Sopolińska 
 Synergia programu eTwinning z PO WER - Paweł Ciesielczuk 

 Platforma eTwinning LIVE dla nauczycieli ze szkół technicznych i 
branżowych - Agnieszka Gołyźniak 

 Samoświadomość jako kluczowa kompetencja w planowaniu kariery 
zawodowej - Sylwia Korycka-Fortuna 

16:00-16:30 Przerwa 

16:30-17:30 

Sesja warsztatowa 2 
 Językowo zaTIKowani - Monika Mojsiejonek 
 SEL for VET teachers - Kornelia Lohynova (warsztat prowadzony będzie w 

języku angielskim) 

 Platforma TwinSpace dla nauczycieli ze szkół technicznych i branżowych – 
Dominika Tokarz, Krajowe Biuro eTwinning 

 Samoświadomość jako kluczowa kompetencja w planowaniu kariery 
zawodowej - Sylwia Korycka-Fortuna 

17:30-18:00 Przerwa 

18:00-19:00 

Sesja warsztatowa 3 
 Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym na przykładzie przygotowań 

zawodnika do zawodów EuroSkills - Tomasz Marmaj 
 Student Agency for VET teachers - Kornelia Lohynova (warsztat prowadzony 

będzie w języku angielskim) 

 Praktyczne wskazówki przydatne w realizacji projektu w sektorze 
Kształcenie i szkolenia zawodowe - Barbara Mazur-Stefaniszyn 

 Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) projektów edukacyjnych – 
krok po kroku – Agnieszka Płoska 



 
 

 

 
 

 
 

Szczegółowy opis warsztatów oraz biogramy ekspertów dostępne są na stronie 
wydarzenia w zakładkach PROGRAM oraz EKSPERCI.  

04.02.2021   
czwartek 

  

16:00-16:30 

Sesja 
plenarna 

Prezentacja programu Europass 
Agnieszka Dąbrowska-Cholewińska, biuro Europass, FRSE 

16:30-17:00 
Prezentacja inicjatywy WorldSkills 
Katarzyna Jurkevič, dyrektor biura WorldSkills Poland, FRSE 

17:00-17:30 
Prezentacja programu Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia 
zawodowe 
Izabela Laskowska, dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego, FRSE 

http://konferencje.frse.org.pl/VETkonf2021/lang:pl
http://konferencje.frse.org.pl/VETkonf2021/lang:pl

