
3-4 lutego 2023r. 
Hotel Ambasador Premium 
ul. płk. Jana Kilińskiego 145 

90-31 Łódź 

 

 

03.02.2023  
piątek 
 

 

Program stacjonarny: Online: 

10:00-10:50 

sesja  
plenarna 

 
sala angielska 

Rejestracja uczestników stacjonarnych  

10:50-11:10 Otwarcie konferencji, inauguracja kampanii 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
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11:10-12:00 
Uczmy o bezpieczeństwie w sieci – nieco inaczej  
Marta Witkowska, NASK 

12:00-12:30  Przerwa kawowa 

12:30-13:50 

sesja  
plenarna 

 
sala angielska 

Przykłady dobrych praktyk  
Anna Urbasik, Paulina Kurowska-Loryńska,  
Marlena Kowalska, Małgorzata Garkowska 

13:50-14:45   Przerwa obiadowa 

Uczestnik wybiera 
jeden z 5 warsztatów  

sala belgijska 
edukacja 

przedszkolna 

sala cypryjska 
edukacja 

wczesnoszkolna 

sala 
francuska 
SP IV-VIII 

sala grecka 
szkoły 
średnie 

sala 
holenderska 

edukacja 
specjalna 

sesja 
online 

Clickmeeting 

14:45-16:15 
sesje 

warsztatowe  

Czy ktoś 
widział 

dinozaura? 
 
 

 Anna Urbasik 

Photon - robot, 
który wspiera 
nauczycieli  

 

Paulina 
Kurowska-
Loryńska 

Ozobot - 
robot,  

który uczy 
współpracy  

 

Marlena 
Kowalska 

Genial.ly – 
genialna 

platforma  
i atrakcyjne 
materiały 

dydaktyczne 
dla każdego 

Małgorzata 
Garkowska 

Rozwijanie 
kompetencji 
emocjonalno-
społecznych z 
wykorzystanie
m długopisów 

3D  

Zyta 
Czechowska 

 
 

‘Nearpod’  
w codziennej 

pracy 
nauczyciela 

 

Agnieszka 
Ogiegło 

16:15-16:30   Przerwa kawowa 

Uczestnik wybiera 
jeden z 5 warsztatów 

sala belgijska 
edukacja 

przedszkolna 

sala cypryjska 
edukacja 

wczesnoszkolna 

sala 
francuska 
SP IV-VIII 

sala grecka 
szkoły 
średnie 

sala 
holenderska 

edukacja 
specjalna 

sesja 
online 

Clickmeeting 

16:30-18:00  
sesje 

warsztatowe  

Dzień 
Dinozaura 

 
 
 

 Anna Urbasik 

Sztuczna 
inteligencja w 
twojej klasie? 
Czemu nie!  

 

Paulina 
Kurowska-
Loryńska 

Book 
Creator, 

czyli 
historia z 

niespodzian
kami  

Marlena 
Kowalska 

Wizer.me - 
atrakcyjne i 

zróżnicowane 
interaktywne 
karty pracy 

 

Małgorzata 
Garkowska 

Wesołe 
animacje  

 

Zyta 
Czechowska 

 
Aplikacje  

i narzędzia  
w edukacji 

wczesnoszkol
nej  

 

Beata Wójcik 
20:00    Kolacja 
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3-4 lutego 2023r. 
Hotel Ambasador Premium 
ul. płk. Jana Kilińskiego 145 

90-31 Łódź 

 

 

04.02.2023  
sobota 

09:00-10:20 

sesja  
plenarna 

 
sala angielska 

Przykłady dobrych praktyk  
Dominika Wilk, Joanna Kuroczko, Malwina Kordus, Katarzyna Siwczak  
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10:20-11:00   Przerwa kawowa (na wymeldowanie) 

Uczestnik wybiera 
jeden z 5 warsztatów  

sala belgijska 
edukacja 

przedszkolna 

sala cypryjska 
edukacja 

wczesnoszkolna 

sala 
francuska 
SP IV-VIII 

sala grecka 
szkoły 
średnie 

sala 
holenderska 

edukacja 
specjalna 

sesja 
online 

Clickmeeting 

11:00-12:30  
sesje 

warsztatowe  

Programowani e 
zaczyna się od 
przedszkola-

Scratch Junior 
 
 

 Anna Wilczyńska 

Wykorzystanie 
okularów VR na 

lekcji  
 
 
 

Beata Wójcik 

Przygoda z 
Photonem 
w klasach 

IV–VIII 
 
 

 Edyta 
Karwowska 

WyGRYwamy 
motywację! 
Online i on-

site!  
 

Katarzyna 
Siwczak 

TIK na 
lekcjach 
języka 

niemieckiego 
w pracy z 
uczniami z 

SPE  

Regina 
Smolin-
Makuch 

 
Escape room 

-czyli gra  
i nauka w 
projektach 
eTwinning  

 

Malwina 
Kordus 

12:30-13:00    Przerwa kawowa  

Uczestnik wybiera 
jeden z 5 warsztatów  

sala belgijska 
edukacja 

przedszkolna 

sala cypryjska 
edukacja 

wczesnoszkolna 

sala 
francuska 
SP IV-VIII 

sala grecka 
szkoły 
średnie 

sala 
holenderska 

edukacja 
specjalna 

sesja 
online 

ClickMeeting 

13:00-14:30 
sesje 

warsztatowe  

TIK-owo w 
przedszkolu 

  
 

 
 
 

Dominika Wilk 

Zabawy 
integracyjne z 

Photonem  
 

 
 

Edyta 
Karwowska 

Escape 
room-czyli 
gra i nauka 

w 
projektach 
eTwinning  

 

Malwina 
Kordus 

(O)cenimy 
feedback 

 
 

 
 

 Katarzyna 
Siwczak 

TIK w 
projektach 
eTwinning i 
na zajęciach 
funkcjonowa
nia osob. i 
społecz.  

Regina 
Smolin-
Makuch 

 
Programowa
ni e zaczyna 

się od 
przedszkola-

Scratch 
Junior  

 

Anna 
Wilczyńsk 

14:30-14:45  Przerwa kawowa 

14:45-15:00 

sesja  
plenarna 

 
sala angielska 

Program eTwinning – aktualna oferta szkoleniowa  
Krajowe Biuro eTwinning 
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15:00  Obiad 

Link dzień 1: Log in: /WYDARZENIE HYBRYDOWE/ Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: "Transformacja 
cyfrowa z eTwinning", dzień 1 (clickmeeting.com) 
Link dzień 2: Log in: /WYDARZENIE HYBRYDOWE/ Warsztaty Doskonalenia Zawodowego: "Transformacja 
cyfrowa z eTwinning"-dzień 2 (clickmeeting.com) 
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