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Konferencja warsztatowa 
Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 29 im. Armii Krajowej,  

ul. Szarych Szeregów 1, Opole  

29.03.2019 
 
 

P R O G R A M  
 
 09:00-09:30 Rejestracja uczestników  

 09:30-11:00 Otwarcie konferencji i sesja plenarna (sala plenarna) 

 wystąpienie Opolskiego Kuratora Oświaty - pana Michała Sieka 

 prezentacja programu eTwinning – Paweł Czapliński, Krajowe Biuro 

eTwinning, FRSE 

 prezentacja programu Erasmus+ - Halina Pilarz, Kuratorium Oświaty 

 przykłady dobrych praktyk – ambasadorzy programu eTwinning 

 11:00-11:30 Przerwa i przejście do sal warsztatowych (sale warsztatowe + Mobilne 

Centrum Edukacyjne) 

 
                                           GRUPA 1                                    GRUPA 2                                   GRUPA 3 
 

11:30-13:00 I sesja warsztatowa  
(sala nr 1) 
Narzędzia eTwinning 

II sesja warsztatowa  
(sala nr 2) 
Programowanie z 
eTwinning 

III sesja warsztatowa  
(Mobilne Centrum 
Edukacyjne)  
Aktywna Tablica  

 
13:00-13:45 
 

 
Obiad 

13:45-15:15 II sesja warsztatowa 
(sala nr 2) 
Programowanie z 
eTwinning 

III sesja warsztatowa 
(Mobilne Centrum 
Edukacyjne)  
Aktywna Tablica 

I sesja warsztatowa  
(sala nr 1) 
Narzędzia eTwinning 

 
15:15-15:30 

 
Przerwa 

 
15:30-17:00 III sesja warsztatowa 

(Mobilne Centrum 
Edukacyjne)  
Aktywna Tablica 

I sesja warsztatowa  
(sala nr 1) 
Narzędzia eTwinning 

II sesja warsztatowa  
(sala nr 2) 
Programowanie z 
eTwinning 

 
17:00-17:15   
       

 
Podsumowanie i zamknięcie konferencji (sala plenarna) 
 
  

           



SZCZEGÓŁY SESJI WARSZTATOWYCH: 
 

SESJA I – Narzędzia eTwinning  
Edyta Bieniek – ambasador programu eTwinning, nauczyciel j. angielskiego w Zespole 

Szkół Gminy Izbicko 
Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli początkujących w eTwinning. Ich celem jest zapoznanie 
uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi po zarejestrowaniu się na platformie 
eTwinning LIVE. Ćwiczenia praktyczne prezentujące szereg możliwości wykorzystania portalu 
eTwinning LIVE i platformy TwinSpace do realizacji projektów eTwinning.  

 
SESJA 2 MCE – Aktywna tablica  

Bronisława Niespor – ambasador programu eTwinning, nauczyciel konsultant w 
Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji 

Podczas warsztatu zostaną zaprezentowane aplikacje możliwe do wykorzystania na tablicy 
interaktywnej/monitorze interaktywnym – propozycja szczególnie atrakcyjna dla szkół, które 

biorą udział w programie MEN „Aktywna tablica” lub mają już w swojej szkole takie 
tablice/monitory i chcieliby rozwinąć swoje umiejętności w zakresie ich wykorzystania. 

 
SESJA 3 – Programowanie z eTwinning –  

Jolanta Gradowska, FRSE, Krajowe Biuro eTwinning 
Celem warsztatu jest praktyczne przedstawienie programowania, jako procesu wspomagającego 
rozwiązywanie problemów i myślenia algorytmicznego w nauczaniu/nauce każdego przedmiotu. 

Uczestnicy zapoznają się z podstawowymi elementami nauki programowania zarówno 
z wykorzystaniem komputera i narzędzi online, jak również prostych materiałów 

dydaktycznych. 
 

 
PATRONAT HONOROWY: 

 
 
 

PATRONAT MEDIALNY:                                                    PARTNER WYDARZENIA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 
 
 
        08:45-09:15       Wizyta w MCE – pan kurator i goście zewnętrzni, uczniowie ze szkół w   

                                        Krośnicy i w Opolu, media (P. Czapliński, J. Gradowska, E. Bieniek + 1 osoba) 

 09.30-11.00 MCE – zajęcia dla grup dziecięcych ze Szkoły Podstawowej nr 29 - 3 grupy   

                                        po 12 os., wejścia co 30 min. (J. Gradowska + 2 osoby do obsługi stanowisk)  

 


