
 

 

  

 
 
 
 
 

19.10.2021, wtorek                      PROGRAM 

eTwinning = nowoczesna szkoła  
Aby dołączyć, kliknij w link: 
Konferencja eTwinning: "Inspiracja, współpraca, rozwój", 19 października 2021r. (clickmeeting.com) 

16:00-16:10 

Sesja 
plenarna 

Oficjalne otwarcie i prezentacja założeń konferencji  
Krajowe Biuro eTwinning 

16:10-17:00 Dobre relacje w szkole podstawą jakości działań  
E. Radanowicz 

17:00-18:00 
„Szkoły eTwinning” – poprawa jakości pracy placówki, zarządzanie 
szkołą - przykłady dobrych praktyk 
A. Ogiegło, M. Fularz, B. Kubica, B. Wójcik  

 
20.10.2021, środa                      

 

eTwinning = jakość, część I 
Konferencja eTwinning: "Inspiracja, współpraca, rozwój", 20 października 2021r. (clickmeeting.com)  

16:00-16:30 
Sesja 

plenarna 
O poszukiwaniu potrzeb edukacyjnych uczniów do projektu 
Zyta Czechowska, Małgorzata Łaska 

Na obydwu sesjach warsztatowych uczestnik wybiera jeden z pośród czterech warsztatów 
tematycznych. Nie ma limitu miejsc. 

16:30-16:40  Przerwa 

PLANOWANIE 
16:40-17:40 

Sesje 
warsztatowe 

 

Sesja warsztatowa 1  

Dla 
nauczycieli 
edukacji 
przedszkolnej 
A. Urbasik 

Dla nauczycieli 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
E. Przybysz-Gardyza 

Dla 
nauczycieli  
kl. IV-VIII 
 
C. Świebocka 

Dla nauczycieli ze 
szkół ponad-
podstawowych 
 
K. Polak 

17:40-17:45 Przerwa 

WSPÓŁPRACA 
17:45-18:45 

Sesja warsztatowa 2 

Dla 
nauczycieli 
edukacji 
przedszkolnej 
A. Krzyżanowska   

Dla nauczycieli 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
B. Wójcik   

Dla 
nauczycieli  
kl. IV-VIII 
 
M. Mojsiejonek 

Dla nauczycieli ze 
szkół ponad-
podstawowych 
 
K. Siwczak 
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21.10.2021, czwartek 

 

 

eTwinning = jakość, część II 

Na obydwu sesjach warsztatowych uczestnik wybiera jeden z pośród czterech warsztatów 
tematycznych. Nie ma limitu miejsc. 

EWALUACJA 
16:00-17:00 

Sesje 
warsztatowe 

 

Sesja warsztatowa 3 

Dla nauczycieli 
edukacji 
przedszkolnej 
 
A. Urbasik 

Dla nauczycieli 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
M. Kordus 

Dla 
nauczycieli 
kl. IV-VIII 
 
K. Sopolińska 

Dla nauczycieli 
ze szkół ponad-
podstawowych 
 
Ł.Kamiński 

17:00-17:05 Przerwa 

DOKUMENTACJA 

17:05-18:05 

Sesja warsztatowa 4 

Dla nauczycieli 
edukacji 
przedszkolnej 
 
A. Krzyżanowska   

Dla nauczycieli 
edukacji 
wczesnoszkolnej 
 
A.Ogiegło 

Dla 
nauczycieli 
kl. IV-VIII 
 
M. Garkowska 

Dla nauczycieli 
ze szkół ponad-
podstawowych 
 
M.Łaska 

22.10.2021, piątek  

eTwinning = rozwój  
Aby dołączyć, kliknij w link: 
Konferencja eTwinning: "Inspiracja, współpraca, rozwój", 22 października 2021r. (clickmeeting.com) 

16:00-16:30 

Sesja 
plenarna 

eTwinning w programie nauczania przyszłych nauczycieli 
prof. dr hab. M. Lembicz, T.Ordza 

16:30-16:50 Stopień awansu zawodowego – eTwinner w roli opiekuna  
A. Krzyżanowska 

16:50-17:10 Innowacja pedagogiczna poprzez projekt eTwinning 
C. Świebocka 

17:10-17:30 Rozwój Zawodowy z eTwinning 
M. Mojsiejonek 

17:30-18:00 
Odznaki eTwinning, zakończenie konferencji 
Krajowe Biuro eTwinning – M. Regulska 
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