
POKÓJ 1 POKÓJ 2 POKÓJ 3 POKÓJ 4 POKÓJ 5

09:00 - 09:15 OTWARCIE KONFERENCJI POKÓJ 1

09:15 - 10:00

Anna Popławska
"Motywowanie ucznia  

w świecie Online i Offline.”

Ewa Prusak  
"Wiosenne wietrzenie głowy  

- eko inspiracje na lekcje.”

Aleksandra Hanulak  
"3,2,1 start! Ważne i uważne  
rozpoczęcie zajęć z dziećmi. 

Poznaj sprawdzone sposoby jak 
dobrze wystartować z lekcją.”

Katarzyna Kłopska  
"Tea+chair = teacher. Jak oddać 

sprawczość i decyzyjność
na lekcji języka obcego 

uczniom?”

Dorota Matysek  
"Jak bawić się językiem?” 

Langero

10:00 - 10:15 przerwa

10:15 - 11:15

dr Marzena Żylińska
"Wpływ różnych sposobów 

poprawiania błędów  
i oceniania na motywację.”

Tonia Bochińska  
"Grammar FUNdamentals  

- aktywności, które rozkochają 
Twoje dzieciaki w gramatyce. 

W pandemii i nie tylko.”  
Early Stage

Natalia Tengowska  
"Recykling materiałów oraz 

dobra organizacja warsztatu: 
czyli jak się odnaleźć  

w gąszczu pomysłów.”

Olga Smusz-Klonowska 
"Teaching Online take two  

– aktywizacja ucznia online.” 
Helen Doron 

Monika Ziębakowska  
"Na straży językowej galaktyki, 

czyli wcale nie nudna nauka 
słownictwa i gramatyki.” 

11:15 - 11:30 przerwa

11:30 - 12:30

dr Herbert Puchta
"Linking teaching English online 
with teaching in the classroom: 
Principles, personal reflections 

and practical propositions.”

Idalia Luz
"Let’s Keep it Positive.” 

Cambridge University Press

Katarzyna Olichwier-Bendig
"Storytelling - najbardziej

wciągające zadanie świata,
dzięki któremu zapamiętają 2x
więcej, w 2x krótszym czasie.”

Piotr Pluskota, Basia Szybowska
"Dobre ucznia przygotowanie: 

szybkie, skuteczne i tanie.”
British Council

Katarzyna Synder-Tamborska 
"5 kroków do udanej lekcji  

online i offline.”  
PEARSON

12:30 - 12:45 przerwa

12:45 - 13:45

Penny Ur  
"20 tips on vocabulary  

teaching.”

Ola Mikrut, Arek Mikrut
"Gimnastyka dla Mózgu, czyli 

metody pamięciowe  
w konwersacyjnym powtarzaniu 

i utrwalaniu słownictwa.”

Katarzyna Choroszy
"Bezpieczne lądowanie na

planecie E8, czyli jak skutecznie 
przygotować uczniów  

do egzaminu ósmoklasisty.”

Karina Frejlich  
"Szybkie i skuteczne powtórki 

gramatyczne on- i off-line.”

Paulina Dolęga  
"Space(d) Repetition i inne 
historie, czyli powtórki nie

z tej ziemi.”

13:45 - 14:00 przerwa

14:00 - 15:00

prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska  
"Jak nie zniechęcić oceną,  

a zaciekawić nauką?”

Magdalena Kania
"Uczniowskie Eldorado, czyli

o wyprawie po egzaminacyjne 
złoto.”

PEARSON

Małgorzata Klecuń
"Houston nie mamy problemu, 

czyli jak zaprzyjaźnić się  
z błędami.”

Magdalena Shaw 
"How much repetition is 

enough, czyli ile razy można 
powtarzać?” 

Nowa Era

Jolanta Grochala  
"Jak wreszcie zmotywować 
ucznia aby mówił w języku 

obcym? Dla wszystkich,
którzy stracili nadzieję.”

15:00 - 15:15 przerwa

15:15 - 16:00

Rek-Faber Joanna
"Maskę tlenową najpierw załóż 
sobie, dopiero potem możesz

zadbać o uczniów.”

Luiza Wójtowicz-Waga  
"Jak zawrócić w głowie
młodszego nastolatka...

informacją zwrotną?”

Aleksandra Kiełtucka
"Ósmoklasista na licealnych
drożdżach, czyli jak wyrobić
samodzielność w uczeniu się  
i myśleniu w ósmoklasistach.”

Joanna Juszczyk  
"Ja-rodzic- uczeń - jeden team.”

Tomasz Róg  
"Wyzwanie – zadanie. Jak 

nauczać w oparciu o podejście 
zadaniowe?”

16:00 - 16:15 przerwa

16:15 - 17:00
Koncert  

"Żmichowska Spiewa.” 
Ewa Torebko  

"Uczeń zbieraczem i myśliwym, 
czyli jak zorganizować hunt.”

Katarzyna Jarocka  
"Tutoring rówieśniczy, czyli gdy 
uczniowie przejmują pałeczkę.”

17:00 - 17:15 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI POKÓJ 1

POWROT<

do przyszlosci


