
ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ



KONFERENCJA
Edukacja – Nowe technologie – Ocenianie

Jak sprawić, by nauczanie było efektywniejsze?

21-23 października 2022



Dzień 1 
21 października

16:00 - 16:30 
Rozpoczęcie konferencji

16:30 – 17:00 
Prezentacja materiałów



By notatki nie wiały nudą – czyli sposoby na
ożywienie szkolnych zeszytów.

Anna Żertka - Absolwentka Politechniki Śląskiej w 
Gliwicach. Nauczycielka chemii, biologii i przyrody
w szkole podstawowej. Ekspertka metody IBSE. 
Twórczyni profilu Bio-chemiczne Sketchnotki na
Facebooku. Współautorka obudowy metodycznej
do chemii, biologii, geografii i fizyki wyd. MAC. 
Autorka graficznych kart pracy do chemii, biologii
oraz przyrody wyd. WIR. Autorka kart pracy do 
projektu “Lekcje w sieci - eksperymentalnie” 
organizowanego wraz z Centrum Cyfrowe oraz
Google.   Zaangażowana w liczne projekty
edukacyjne i ekologiczne. Promotor ekologii 2021. 
Lider projektu „Zaproś mnie na swoją lekcję”. 
Współtwórca kursu “EksperymentujeMY: metoda
naukowa w klasie i domu” na platformie Nauczyciel
w Sieci.

17:00 – 18:10 21 października



Rozwijanie kreatywności uczniów w projektach ekologicznych

Zyta Czechowska

Nauczycielka Roku 2019. Współautorka książki “Jak nie zgubić dziecka w 
sieci?”. Właścicielka i dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli- Zyta Czechowska specjalni.pl. Absolwentka UAM w 
Poznaniu, na kierunku pedagogika specjalna, od 25 lat terapeuta i
nauczyciel w szkole specjalnej.Pasjonatka nowoczesnych technologii. 
Współautorka projektu sieci współpracy nauczycieli „ SPEcjalna edukacja
cyfrowa” i autorka wielu branżowych publikacji. Laureatka
ogólnopolskich konkursów edukacyjnych. Prowadzi warsztaty i szkolenia
Rad Pedagogicznych. Współprowadzi bloga edukacyjnego
www.specjalni.pl. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. 
Trenerka Cyfrowego Dialogu i programu #SuperKoderzy w zakresie
programowania i TIK. Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Trenerka
Umiejętności Społecznych. W 2017 r. otrzymała Nagrodę Ministra
Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia edukacyjne i
wychowawcze. Trenerka Asów Internetu i Fundacji Szkoły z Klasą. 
Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert, nadawany przez
firmę Microsoft najbardziej innowacyjnym nauczycielom na świecie. Jest 
czynną Ambasadorką programu eTwinning i Genially Polska. 
Ambasadorka Dell Technologies. Członkini Rady Programowej Fundacji
Orange.

18:10 – 19:10

21 października

http://www.specjalni.pl/


19:10 – 19:30 

Podsumowanie pierwszego dnia
konferencji



Dzień 2 
22 października

8:45 – 9:00  
Rozpoczęcie drugiego 
dnia konferencji



Top 5 sprawdzonych metod aktywizujących, które
działają na lekcjach matematyki i będą działać na
przedmiotach przyrodniczych

Joanna Świercz

Nauczycielka matematyki w szkole podstawowej, 
konsultantka ds. nauczycieli matematyki, członkini
Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, 
członkini grupy Superbelfrzy RP, certyfikowana
trenerka. Autorka ośmiu publikacji książkowych
dotyczących m.in. stosowania metod
aktywizujących na lekcjach matematyki. Prowadzi
bloga www.matmainaczej.pl i fanpage o tej samej
nazwie. Wyróżniona w konkursie Nauczyciel Roku 
2021.

9:00 – 10:00 22 października

http://www.matmainaczej.pl/


10:00 – 11:00
22 października

Canva w edukacji przyrodniczej: od prezentacji przez 
ikonografiki, po animacje i filmy

Dariusz Martynowicz

Nauczyciel języka polskiego, członek grupy SUPERBELFRZY 
RP, edukator, trener. Dyrektor Niepublicznej Placówki 
Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji i Rozwoju 
PROGRESOWNIA. Fascynat kreatywności i nowoczesnych 
technologii. Wpisany na prestiżową listę 100 Szerokiego 
Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych za 
szczególny wkład w podnoszenie kompetencji cyfrowych 
nauczycieli. Wyróżniony nagrodą specjalną w konkursie im. 
I. Sendlerowej "Za naprawianie świata". Człowiek Roku 
2020 "Gazety Krakowskiej" za rozsądne i sensowne zmiany 
w polskiej edukacji. "Nauczyciel Roku 2021"



Jak zaciekawić ucznia na lekcjach biologii? Wykorzystanie
notatek wizualnych i nie tylko.

Mariola Dyl

Nauczycielka biologii i przyrody w szkole podstawowej, której
motto brzmi "Bądź takim nauczycielem, jakiego chciałbyś dla
swojego dziecka".
Osoba pełna empatii dla ucznia, serdeczna, spontaniczna, 
odważna, umiejąca głośno wyrażać swoje zdanie.
Autorka edukacyjnej marki "Biologia-Lubię To", która prężnie
funkcjonuje na Facebooku i Instagramie.
Twórczyni notatek wizualnych z biologii i nie tylko. 
Ambasadorka platformy "Zlotynauczyciel.pl ", prywatnie
miłośniczka kwiatów, kotów i szarlotki z lodami.
Uwielbia pracę z dziećmi i młodzieżą, marzy o szkole bez ocen, 
rywalizacji i przeładowanej podstawy programowej.

11:00 – 11:30 22 października



"Nowoczesne nauczanie czyli jakie?". Kilka słów o 
dziaderstwie i boomerstwie w edukacji.

Przemek Staroń

Jestem psychologiem, kulturoznawcą i filozofem. 
Edukuję, piszę książki, jestem Nauczycielem Roku 
2018, finalistą Global Teacher Prize 2020, Digital 
Shaper 2020, Członkiem Kolegium Ekspertów
Instytutu Strategie 2050, ale przede wszystkim
nauczycielem. Ludzie kojarzą mnie z Profesorem
Snapem, kreatywnością, LEGO lub Harrym
Potterem. I w sumie coś w tym jest. Próbuję zarazić
ludzi krytycznym myśleniem, wiarą w człowieka i
poczuciem jego sprawstwa.

11:30 -12:30 22 października



12:30 – 14:00

22 października

Tworzenie, porządkowanie i efektywne korzystanie z zasobów 
edukacyjnych na lekcjach z wykorzystaniem narzędzi TIK

Agnieszka Halicka
Nauczycielka bibliotekarka w Szkole Podstawowej Integracyjnej nr 5 w 
Konstancinie-Jeziornie i trenerka prowadząca szkolenia dla nauczycieli. 
Publikuje na blogach i w czasopismach.
Prowadzi kanał eduTriki w serwisie YouTube, blog edutriki.pl oraz stronę 
na Facebooku: EduTriki – Agnieszka Halicka.
Swoim doświadczeniem dzieli się także jako administratorka grup na 
Facebooku: Genially – oficjalna polska grupa, Wakelet Polska, Flipgrid
Polska oraz EduTriki nauczycieli – TIK jakiego nie znasz.
Należy do społeczności Superbelfrzy RP. Jest Ambasadorką Genially, 
Wakeleta, Flipgrida, SMART Technologies oraz Ambasadorką eTwinning
w Polsce. Należy do grona Microsoft Innovative Educator Expert. Jest 
członkiem zarządu Sekcji Informatyki Szkolnej przy Polskim Towarzystwie 
Informatycznym.
Znalazła się na Liście 100 osób, które w znaczący sposób przyczyniły się 
do rozwoju kompetencji cyfrowych w Polsce w 2020 i 2021 roku. 
Nominowana do tytułu Nauczyciel Roku 2021.

http://edutriki.pl/


14:00 – 15:00 PRZERWA NA OBIAD



Propozycja lekcji na temat GIS na rozszerzeniu z 
geografii na przykładzie QGIS

Dr Radosław Uliszak - wieloletni nauczyciel
akademicki, autor i współautor podręczników do 
geografii dla szkół ponadpodstawowych. Obecnie
pracuje jako nauczyciel w VIII Prywatnym
Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w 
Krakowie. W wolnym czasie autor poczytnego bloga
na temat czytników książek elektronicznych i rynku
e-booków: Cyfranek - Cyfrowe Czytanie
(http://cyfranek.booklikes.com

15:00 – 16:00

22 października

http://cyfranek.booklikes.com/


Nearpod w wersji stacjonarnej, czyli jak działać w 
klasie angażując uczniów w czasie rzeczywistym.

Marta Florkiewicz-Borkowska
Laureatka tytułu Nauczyciel Roku 2017 i Nagrody im. 
Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata" w roku 2021. 
Nauczycielka języka niemieckiego i zajęć kreatywnych w 
Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. Edukatorka, 
trenerka i arteterapeutka. Współpracuje z wieloma
instytucjami edukacyjnymi, autorka scenariuszy, 
innowacji pedagogicznych, artykułów i materiałów
edukacyjnych. Ambasadorka programu Asy Internetu, 
Solve for Tomorrow oraz BeEco. Współopiekunka
projektu społecznego "Słowa Krzywdzą" i koordynatorka
ogólnopolskiej akcji społecznej Szycia Dobra, czyli
Pożeraczy Smutków, w której bierze udział ponad 220 
szkół z całej Polski. Trzykrotnie wpisana na listę 100 osób
uznanych przez Szerokie Porozumienie na Rzecz
Umiejętności Cyfrowych w Polsce za mające wpływ na
rozwój umiejętności cyfrowych Polaków. Łączy online z 
offline. Szyje kolorowe czapki i sukienki.

16:00 – 17:00 22 października



Ocenianie w pytaniach i odpowiedziach

Dr Karol Dudek-Różycki

Doktor nauk chemicznych, pracownik Wydziału Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz jednego z krakowskich
liceów. Popularyzator chemii. Autor prac naukowych w 
zakresie dydaktyki chemii, repetytoriów oraz licznych
zbiorów zadań i opracowań dla uczniów i nauczycieli. 
Egzaminator maturalny, członek Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego, rzeczoznawca MEN ds. podręczników, 
doradca metodyczny miasta Krakowa i powiatu
krakowskiego, nauczyciel w „Szkole z TVP”

17:00 – 17:30

22 października



Kolory w doświadczeniach przyrodniczych

Dominika Strutyńska, Łukasz Sporny, Piotr Wróblewski

Egzotyczne trio pracujące w Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu. 

Współautorzy serii chemia MAC do szkoły podstawowej. Na co dzień starają się inspirować techniką
chemii w małej skali, propagując doświadczenia przyrodnicze na każdym etapie nauczania. Od kilku lat
prócz działalności stacjonarnej prowadzą największą chemiczną grupę na facebooku - „Nauczyciele
CHEMII".

17:30 – 19:00
22 października



Dzień 3 –
23 października



Oceniam, oceniasz, oceniamy, czy przepisy dobrze
znamy?

O wymaganiach przedmiotowych prawie wszystko

Gabriela Olszowska

Edukator, recenzent MEiN w zakresie podręczników
szkolnych, specjalizuje się w kompetencjach
kluczowych oraz szkolnym ocenianiu na każdej jego
płaszczyźnie, autorka wielu publikacji
metodycznych, w tym programów nauczania i
podręczników, obroniła doktorat z tej tematyki. W 
2022 ukazała się książka pt. O!Cena w szkole. Od 
przepisów do sztuki (ku lepszej praktyce).

9:00 – 11:15

11:15 – 12:45

23 października



12:45 – 13:15
Podsumowanie konferencji

i przekazanie certyfikatów


