
 

 

 

28.11.2022 
poniedziałek  

    
Dobrostan, dbałość o relacje podstawą pracy nauczyciela  

16:00-16:05  

Sesja plenarna  
  
  

Oficjalne otwarcie i prezentacja założeń konferencji  
Krajowe Biuro eTwinning  

16:05-16:45  
Dobre, wspierające relacje w szkole podstawą jakości działań    
dr Marzena Żylińska  

16:45-17:45  
Jak nie zgubić siebie 
Marta Wrzosek  

 
29.11.2022   
wtorek  

Dobrostan, dbałość o relacje podstawą pracy nauczyciela  

16:00-16:15  
Sesja  

plenarna 
Relacje i dobrostan w szkole i w projekcie. Inspiracje  
Monika Regulska  

16:15-16:20    Przerwa  

Uczestnik wybiera jeden   
z 4 warsztatów tematycznych.   

pokój online  
nr 1 

pokój online  
nr 2 

pokój online  
nr 3  

pokój online  
nr 4 

16:20-16:55  
Sesje 

warsztatowe  

Bądź proeko,  
czyli jak budować 

kulturę ekologiczną 
w szkole  

Tomasz Ordza  

Czuję się dobrze  
w mojej klasie - 

czyli kilka sposobów 
na budowanie 

pozytywnych relacji 
w szkole  

Edyta Karwowska  

Bądź uważny 
Marlena Kowalska  

Rozwijanie 
kompetencji 
emocjonalno- 
społecznych z 

elementami 3D 
  Zyta Czechowska   

16:55-17:00    Przerwa   

Uczestnik wybiera jeden   
z 3 warsztatów tematycznych  

pokój online  
nr 1 

pokój online  
nr 2 

pokój online  
nr 3  

 

17:00-17:35  
Sesje 

warsztatowe  

Wspólnie łatwiej.  
O tym jak budować 

dobre relacje  
w klasie 
Paulina  

Kurowska-Loryńska  

Alfabet dobrostanu, 
czyli o budzeniu 
mocy ucznia i 
nauczyciela   

Monika Khan   

Dobrostan - czyli co 
sprawia, że czuję 

się szczęśliwy?  
Beata Wójcik  

 

17:35-17:40    Przerwa  

Uczestnik wybiera jeden   
z 3 warsztatów tematycznych 

pokój online  
nr 1 

pokój online  
nr 2 

pokój online  
nr 3 

  

17:40-18:15   Sesje 
warsztatowe  

Mała szkoła dużych 
możliwości -  

od komunikacji  
do relacji 

Regina  
Smolin-Makuch  

„Pozwalam sobie…”  
Agnieszka  

Besser-Krysiak   

Każdy z nas ma 
własną „Pigułkę 

Szczęścia"  
Monika Mojsiejonek, 
Antonina Miłkowska  

  

 

  
  
  
  
  



 

 

   

30.11.2022   
środa  

Jak walczyć z wypaleniem zawodowym? - Innowacje i kreatywny/rozwijający TIK   

16:00-16:30  

Sesja plenarna  

Innowacja pedagogiczna 
Celina Świebocka 

16:30-17:00  
Jak motywować uczniów? 
Malwina Kordus 

Uczestnik wybiera jeden   
z 4 warsztatów tematycznych   

pokój online  
nr 1 

pokój online  
nr 2 

pokój online  
nr 3  

pokój online  
nr 4 

17:00-17:45  
Sesje 

warsztatowe  

Szyfrowanie tajnych 
wiadomości czyli 

kodowanie  
i dekodowanie jako 

nowa forma 
komunikacji  

Anna Wilczyńska  

Złapmy lwa  
w klasach I-III –  

Szachy Japońskie  
Dorota Deroń  

Zaprojektuj 
własnego pokemona 
– czyli modelowanie 
i druk 3D sposobem 

na obudzenie 
kreatywności 

uczniów  
Sylwester Zasoński  

Skuteczne metody  
i narzędzia planowania  

i realizacji projektu 

M.Hościłowicz  

17:45-17:50    Przerwa  

Uczestnik wybiera jeden   
z 4 warsztatów tematycznych   

pokój online  
nr 1 

pokój online  
nr 2 

pokój online  
nr 3  

pokój online  
nr 4 

17:50-18:35  
Sesje 

warsztatowe  

Metoda Storyline w 
nauczaniu 

przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym 

Anna Urbasik  

Lekcja z 
wychowawcą - czas 

na poznawanie 
samego siebie 

Marlena Kowalska  

Edukacja 
emocjonalna 

Katarzyna Sopolińska  

Narzędziownik 
nauczyciela - szybkie 

uzyskiwanie informacji 
zwrotnej 

Małgorzata Łaska  

  

  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 

 


