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Magda Zawadzka
Sztuka wyboru.

Małgosia Fryckowska
Savoir-vivre w nauczaniu  
dorosłych 1:1.

Ewa Ostarek
Bądź esencjalistą!

Małgosia Fryckowska
Szczęśliwy mózg – czyli o tym jak  
tak naprawdę lubimy się uczyć?

Krystyna Breszka
Podejście zadaniowe TBL na zajęciach 
językowych z dorosłym uczniem. 

Agnieszka Barszcz
Jak uczyć sprytniej wykorzystując talen-
ty neuronalne? - 16 wskazówek do pracy

Magda Zawadzka
Masz wiadomość. 

Małgorzata Starczewska
Przyjemne z pożytecznym  
czyli odwrócona klasa na bogato.

Katarzyna Jarocka 
Jak aktywizować - pomysły na kreatyw-
ne zadania w reżimie sanitarnym

Katarzyna Góralczyk
Biblioterapia na zajęciach  
językowych wraz z Book Creator

Aleksandra Hanulak
W roli głównej... kostki do zamrażania. Goto-
we pomysły na zabawy w przedszkolu.

 Katarzyna Kłopska
Uczenie Zero Waste 
- czy jest możliwe?

Natalia Tengowska
Zabawy ruchowe z dziećmi online  
z kartami obrazkowymi i bez

Agnieszka Barszcz
Czego potrzebuje dziecko by uczyć się  
z przyjemnością i naturalną motywacją?

Karina Frejlich
Gramatyczne fascynacje czyli jak "roz-
kochać”się w gramatyce od 4 klasy

Aleksandra Hanulak
Rytuały w grupie przedszkolnej.
Dlaczego są tak ważne?

Małgosia Klecuń
Tysiąc nieopowiedzianych historii 
- storytelling na lekcji.

Marzena Pepłowska 
Chcę zacząć CLILować

Aleksandra Kiełtucka
Po drugiej stronie słowa, czyli jak uczyć 
słownictwa na poziomie zaawansowanym. 

Monika Ziębakowska
Nie nazywaj rzeczy po imieniu  
– czyli powtórka ukryta w działaniu.

Małgorzata Guzicka
TED-Ed Clubs- uczniowie mają głos! 

Agnieszka Barszcz
Jak wykorzystać talenty,  
by uruchomić motywację nastolatka?

Joanna Juszczyk
Okiełznać nastolatka? A może  
zaprzyjaźnić się z nim? Czyli  
o tym, że szkoła relacją stoi. 

Monika Bigaj-Kisała
A może skończyć z testami?

Luiza Wójtowicz-Waga
Skąd biorą się dobre pomysły?

Katarzyna Kłopska
Jak zwiedzić świat  
nie wychodząc z klasy?

Agata Szadowiak
Proszę narysuj mi...lekcję. Czyli szybki 
kurs tworzenia notatek wizualnych.
 
Tomasz Róg
Czego potrzeba do udanej  
komunikacji w parach i grupach?

Monika Ziębakowska 
Wyćwierkała dziś ptaszyna, że chcesz 
mówić. To zaczynaj!
 
Katarzyna Góralczyk
Twórz własne interaktywne  
książki i ćwiczenia dla dzieci.

Agata Szadowiak
GPS dla mózgu. Mapy myśli  
czyli szybki sposób na naukę. 

Karina Frejlich
Phonics Fun  
- pomysły na zabawy z dźwiękami.

Kasia Olichwier-Bendig 
Relacja-Integracja czyli mój przepis  
na klasową zgraną paczkę.

Joanna Juszczyk
ZPT na angielskim - pomysły  
na naukę języka i prace ręczne.

Ewa Ostarek 
Jak trafić w oczekiwania  
klientów biznesowych?

Marzena Zarzycka
Jak w nieśmiałym uczniu rozwijać  
językową pewność siebie.

Luiza Wójtowicz-Waga
Trudna sztuka informacji zwrotnej:  
jak dawać, jak przyjmować?

Marzena Zarzycka
Zauważanie jako sposób  
na eliminacje błędów w nauce języka.

Joanna Rek-Faber
Jesteśmy współodpowiedzialni! Rzecz o 
wspólnej trosce o proces i efekty nauczania.

 Ewa Ostarek
20X20 - czyli Pecha kucha 
- co to jest?

Monika Sadowska
Zdalna grupa w firmie - jak zorganizo-
wać, żeby nie zwariować.

Luiza Wójtowicz-Waga
Rozgrzej biznesowego  
ucznia kreatywnie.

Luiza Wójtowicz-Waga
Pozorna nauka,  
czyli czego nie robić w trakcie lekcji.

Iwona Głowacka

Anita Heigelmann-Siemieńska  
Jak sobie Państwo to wyobrażają?

Anna Popławska
Lekcja hybrydowa - gdy część jest 
ONLINE, a część w domu

Patrycja Burzyńska
Uczeń potrafi! - 10 sposobów na  
samodzielną naukę poza zajęciami 

Marta Szymczak
Organizacja  
na najwyższym poziomie

Magdalena Kania
Ja Cię uczę, a Ty śpisz? - czyli o nowym 
wymiarze zaangażowania.

Anna Popławska
Powtórki z głową  
i uśmiechem na lekcjach ONLINE.

Anna Popławska
Technologia nie tylko dla nauczycieli.

Krystyna Breszka
15 twarzy e-nauczyciela, czyli o roli lektora 
w procesie kształcenia w formie zdalnej.

Oskar Różewicz
Interaktywna lekcja na miarę XXI wieku.

Marzena Pepłowska
CLIL na lekcji ONLINE.

Małgorzata Klecuń
Po co komu test?  
Jak pracować z testami próbnymi.

Joanna Rek-Faber
Co Twój uczeń powinien wiedzieć by  
nie zjadł go przedegzaminacyjny stres.

Katarzyna Choroszy
Maturalna pobudka, czyli jak  
zaktywizować uczniów szkół średnich. 

Piotr Pluskota
Przygotowanie do Firsta  
i matury w 5 krokach

Bartłomiej Janiak
Jak powtarzać, żeby zdać.

Katarzyna Choroszy
Ostatnia stacja przed maturą - czyli jak 
sprawić, żeby licealiści pokochali powtórki.

Małgorzata Klecuń
To co mam zrobić? Krótki kurs samo-
dzielności uczniów. 

Arek Mikrut, Ola Mikrut
Przygotowywać do egzaminu, czy do 
życia? Jak upiec 2 pieczenie na 1 ogniu.


