
 

Arche Hotel Piła 
ul. Piłsudskiego 1 

64-920 Piła, Polska 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

21.10.2022 
piątek 

  
09:30-10:00  Rejestracja uczestników 

10:00-10:15 

Sesja plenarna 
 

Link do sesji 
plenarnej  

 
 

Oficjalne otwarcie  
Krajowe Biuro eTwinning 

10:15-10:50 
Programy eTwinning oraz Erasmus+ w pracy nauczyciela 
Monika Regulska 

10:50-11:20 
Awans zawodowy z eTwinning 
Zyta Czechowska 

11:20-11:45 
Awans zawodowy od strony prawnej 
Olga Grabowska 

11:45-12:15  Przerwa kawowa 

 sala A sala  B 
online 

Link do sesji 
warsztatowych  

12:15-13:45 
Sesje 

warsztatowe 

Planowanie ścieżki rozwoju  
(naucz. przygotowujący się do 
zawodu, bez stopnia awansu, 

kontraktowi) 

Jola Majkowska 

Planowanie ścieżki rozwoju  
(nauczyciele mianowani 
przygotowujący się do 

zdobycia stopnia awansu 
nauczyciela dypl.) 

Monika Mojsiejonek 
Olga Grabowska 

Planowanie ścieżki 
rozwoju  

Zyta Czechowska 

13:45-14:45  Przerwa obiadowa 

14:45-16:15 
Sesje 

warsztatowe 

Wzbogacenie  warsztatu pracy i 
podniesienie efektywności 

pracy poprzez wykorzystanie 
metod aktywizujących 

(naucz. przygotowujący się do 
zawodu, bez stopnia awansu, 

kontraktowi) 

Jola Majkowska 

Jak efektywnie wykorzystać 
metody aktywizujące w pracy 

nauczyciela mianowanego 
(nauczyciele mianowani 
przygotowujący się do 

zdobycia stopnia awansu 
nauczyciela dypl.) 

Zyta Czechowska 

Awans zawodowy od 
strony prawnej – sesja 

pytań i odpowiedzi 
(Na co zwrócić uwagę) 

Olga Grabowska 

16:30-18:15  Konsultacje dla nauczycieli 

19:30  Kolacja 

https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-plenarne
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-plenarne
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-warsztatowe
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-warsztatowe


 

Arche Hotel Piła 
ul. Piłsudskiego 1 

64-920 Piła, Polska 

 

 
22.10.2022  
sobota 

 
 

 
 

 

 sala A sala  B 
online 

Link do sesji 
warsztatowych  

09:30-11:00 
Sesje 

warsztatowe 

Narzędzia do ewaluacji 
pracy 

(naucz. przygotowujący się 
do zawodu, bez stopnia 

awansu, kontraktowi) 

Jola Majkowska 

Narzędzia do ewaluacji pracy 
(nauczyciele mianowani 
przygotowujący się do 

zdobycia stopnia awansu 
nauczyciela dypl.) 

Zyta Czechowska 

Narzędzia do ewaluacji 
pracy 

(wszyscy)  

Monika Mojsiejonek 

11:00-11:30  Przerwa na wymeldowanie się z hotelu 

11:30-13:00 
Sesje 

warsztatowe 

Dzielenie się wiedzą 
(naucz. przygotowujący się 

do zawodu, bez stopnia 
awansu, kontraktowi) 

Monika Mojsiejonek 

Dzielenie się wiedzą 
(nauczyciele mianowani 
przygotowujący się do 

zdobycia stopnia awansu 
nauczyciela dypl.) 

Zyta Czechowska 

Dzielenie się wiedzą 
(wszyscy)  

Jola Majkowska 

13:00-13:30  Przerwa kawowa 

13:30-14:00 Sesja  
plenarna 

 
Link do sesji 

plenarnej 

Innowacja pedagogiczna poprzez eTwinning w awansie 
zawodowym 
Zyta Czechowska 

14:00-14:30 Prawo oświatowe dla nauczyciela w praktyce 
Olga Grabowska 

14:30  Zakończenie seminarium i wręczenie certyfikatów uczestnictwa 

14:30  Obiad 

https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-warsztatowe-dzien-2
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-warsztatowe-dzien-2
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-plenarne-dzien-2
https://etwinning.clickmeeting.com/wdz-awans-zawodowy-nauczyciela-z-etwinning-sesje-plenarne-dzien-2

