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Przedmiot/dziedzina Adresaci konferencji Temat konferencji Termin i miejsce 

konferencji  
Imię i nazwisko 

realizatora/realizatorów 

edukacja 
przedszkolna  

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego  

Ruch, muzyka i ekspresja emocjonalna jako 
efektywny sposób na sukces edukacyjny 

29.08.2018 r. 
godz. 9.00 – 11.15 

ODN sala 106 
Danuta Mroczyk  

Bożena Piotrowska 
Wydawnictwo  

Nowa Era edukacja 
wczesnoszkolna 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Ruch, muzyka i ekspresja emocjonalna jako 
efektywny sposób na sukces edukacyjny 

29.08.2018 r. 
godz. 11.30 – 13.45  

ODN sala 106 

język polski 

nauczyciele języka polskiego 
szkół podstawowych 

Realizacja materiału lekturowego  
w klasach IV – VIII zreformowanej  

szkoły podstawowej 

28.08.2018 r.  
godz. 10.00 – 12.15 

ODN sala 106 
Sławomir Głowacki 

nauczyciele języka polskiego 
szkół podstawowych 

Siódmoklasista – uczeń zmęczony  
czy  zmotywowany?  

Refleksje po pierwszym roku pracy z nową 
podstawą programową w klasie VII 

29.08.2018 r.  
godz. 11.00 – 13.15 

ODN sala 307 
Małgorzata Bugaj 

matematyka 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych 

Gry planszowe jako forma uatrakcyjnienia zajęć 
matematyki 

28.08.2018 r. 
godz. 10.00 – 12.15 

ODN sala 107 

Lucyna Kusiak 
Małgorzata Runiec 

Alina Smerda 

nauczyciele matematyki, 
zainteresowani nauczyciele 

Nie taki straszny nauczyciel matematyki, jak go 
malują – uczeń na progu IV klasy 

29.08.2018 r. 
godz. 10.00 – 12.15 

ODN sala 107 
Grażyna Jakubczyk 

języki obce nauczyciele języków obcych Praca metodą odwróconej lekcji 
jako alternatywa dla szkolnej rutyny 

28.08.2018 r. 
godz. 10.00 – 12.15 

ODN sala 307 

Magdalena Szendi 
Anna Zwolak (SODID) 

Jarosław Chojak (SODID) 
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Przedmiot/dziedzina Adresaci konferencji Temat konferencji Termin i miejsce 
konferencji  

Imię i nazwisko 
realizatora/realizatorów 

dydaktyka przedmiotów 
przyrodniczych 

nauczyciele geografii, 
przyrody, biologii, fizyki, 

chemii 

Kształcenie kompetencji kluczowych  
na zajęciach z przedmiotów przyrodniczych  
w oparciu o nowe podstawy programowe 

28.08.2018 r. 
godz.10.00 – 12.15 

ODN sala 305 
Aleksander Ławiński 

technologie informacyjne nauczyciele informatyki, 
zainteresowani nauczyciele 

TIK? Bądź na TAK!  
–  inspiracje w nauczaniu/uczeniu się 

23.08. 2018 r. 
godz. 10.00 – 12.15 

ODN sala 301 
Halina Adaszyńska 

fizyka nauczyciele fizyki Eksperyment a metoda projektów 
28.08.2018 r. 

godz. 11.00 – 13.15 
ODN sala 208 

Grażyna Uhman 

etyka nauczyciele etyki i filozofii 
zainteresowani nauczyciele 

Refleksja etyczna  jako „narzędzie” wychowania  
w szkole 

29.08.2018 r. 
 godz.10.00 – 12.45 

ODN sala 409 
Jan Kostyszak 

wychowanie nauczyciele wychowania  
do życia w rodzinie 

20-lecie wychowania do życia w rodzinie  
w polskiej szkole 

29.08. 2018 r. 
godz. 12.30 – 14.45 

ODN sala 107 

Jolanta Radczyc,  
Mirosław Strumiński  

Wydawnictwo Rubikon  

kształcenie zawodowe 
nauczyciele kształcenia 

zawodowego 
dyrektorzy szkół zawodowych 

Nowa podstawa programowa kształcenia 
w zawodach – struktura i treści 

27.08.2018 r. 
godz. 11.00 – 13.15 

ODN sala 107 
Grażyna Uhman 

 


