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INSPIRACJE I KREACJE EDUKACYJNE 
 

Konferencja metodyczna z warsztatami dla nauczycieli  

Cel: promowanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, inspirowanie do wychodzenia poza schematy oraz do zmiany 
myślenia o edukacji i uczeniu się w świecie, w którym wszystko się zmienia; zachęcanie do dyskusji nad jakością 
współczesnej edukacji. 

Edycja 2018 

 

Miękka i twarda noga edukacji 
 

Termin: środa, 11 kwietnia 
 

Miejsce: Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, ul. Głogowska 27, sala 1.7 

Rejestracja uczestników i odbiór materiałów od godz. 11.30  

 

Program konferencji 

Część plenarna 12.00-13.45 

Otwarcie konferencji – Lesław Tomczak – dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu 

Słowa i pomiędzy słowami. Komunikacja interpersonalna – czyli jak się dogadać?– Hanna Franczak, 

wicedyrektor ds. edukacji RZPWE w Opolu  

Miękka i twarda noga edukacji -  Marta Florkiewicz -Borkowska, nauczyciel Szkoły Podstawowej  

w Pielgrzymowicach 

 Edukacja  futurum - odpowiadanie na potrzeby edukacyjne pokolenia przyszłości -Teresa  Kosiarek, dyrektor 

Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Akademia Twórczego Nauczyciela w Otwocku 

GAMIFIKACJA – sposób na zwiększenie zaangażowania uczniów w proces uczenia się - Agnieszka Bilska – 

nauczyciel języka angielskiego w I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w 

Gliwicach 

Oswoić uczenie (się)– Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant RCRE w Opolu 

Uczenie się w epoce rewolucji technologicznej z perspektywy uczniów- panel dyskusyjny na temat współczesnej 

edukacji z udziałem uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu 

Moderacja: Anna Patelska-Górna 

PRZERWA  13.45-14.00 

Część  warsztatowa  od godz. 14.00 do 15.40  

Warsztaty odbędą się w dwóch turach (14.00 i 14.55) 
 
1. Podróż w głąb siebie- elementy arteterapii w szkole - Marta Florkiewicz – Borkowska, nauczyciel SP  

w Pielgrzymowicach 
2. Oddajmy uczniom inicjatywę. Pozwólmy myśleć, działać, tworzyć... – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant RCRE 

w Opolu 
3. Szkolne projekty UNESCO- inspiracje - Joanna Misiec, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu 
4. Gamifikacja – narzędziownik nauczyciela – Agnieszka Bilska, nauczyciel w I LO Dwujęzycznym w Gliwicach, 

Superbelfer RP 
5. Od smartfona do projektu eTwinning – Bronisława Niespor, nauczyciel konsultant RCRE w Opolu 
6. Tworzenie plakatów, publikacji i grafik online w programie Canva- Roland Zimek, nauczyciel konsultant RCRE  

w Opolu 
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Prelegenci 
 
 

 Hanna Franczak – wicedyrektor ds. edukacji RZPWE w Opolu, nauczyciel-konsultant, trener I 
Stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współautorka innowacyjnego programu 
nauczania „Poznać i  zrozumieć świat“ - innowacje w  edukacji wczesnoszkolnej. Program ten 
opiera się o  najnowsze założenia z  neurodydaktyki, teorię konstruktywizmu, taksonomię 
Benjamina Blooma oraz teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, które  
to zagadnienia, zostały włożone, jako składowe programów realizowanych przez RCRE Neurony 
na rzecz ucznia i  Fascynujący Świat Nauki i Technologii. 
 

 Marta Florkiewicz – Borkowska –Superbelfer RP, Nauczyciel Roku 2017- wybrany w konkursie  
„Głosu Nauczycielskiego“; na co dzień nauczyciel języka niemieckiego, zajęć technicznych, 
artystycznych, opiekunka Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Pielgrzymowicach. 
Ponadto: trenerka, edukatorka prowadząca liczne formy doskonalenia nauczycieli. Pasjonuje się 
nowymi technologiami w edukacji; od kilku lat realizuje z uczniami projekty  
w unijnym programie eTwinning, w ramach którego jej uczniowie pracują nad różnymi 
zagadnieniami ze swoimi rówieśnikami z innych krajów europejskich. 

  
Teresa Kosiarek – socjolog, pedagog, nauczyciel, trener, terapeuta, edukator, wykładowca. 
Autorka i promotorka nowych idei i rozwiązań w kształceniu dzieci i młodzieży. Ekspertka z 
wieloletnim doświadczeniem w zakresie nowatorstwa, innowacji i rozwoju edukacji. Założycielka 
Fundacji Wspierania i Rozwoju Kreatywności, organizatorka międzynarodowej Olimpiady 
Kreatywności Destination ImagiNation (Oczyma Wyobraźni) do 2013 r., Obecnie dyrektor ds. 
rozwoju FWiRK. Od 2014 r. - dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli - Akademii Twórczego 
Nauczyciela w Otwocku. 
 

 Agnieszka Bilska – Superbelfer RP, laureatka konkursu dla nauczycieli języka angielskiego - 
Pearson ELT Teacher Award 2017; na co dzień nauczyciel w w I Liceum Ogólnokształcącym 
Dwujęzycznym im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach, autorka licznych publikacji  
i warsztatów dla nauczycieli, na których uczy m.in. projektowania gier miejskich  
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Prowadzi na Facebooku fanpage "Gamifikacja Edu" 
poświęcony grom i gamifikacji. Współtworzy gliwicki Warsztat Miejski, społeczność miłośników 
majsterkowania. Absolwentka kierunku User Experience Design na SWPS w Katowicach. 

  
Krystyna Dąbek – nauczyciel konsultant RCRE w Opolu, edukator, terapeuta, popularyzator 
nowatorskich metod pracy z dzieckiem, autorka innowacji i publikacji związanych z edukacją 
matematyczną i językową dzieci, współautorka programu nauczania „Poznać i zrozumieć świat”, 
autorka programu nauczania dla oddziału międzynarodowego na poziomie edukacji 
wczesnoszkolnej „Wspólnie w świat”. 

  
 
Roland Zimek – nauczyciel konsultant RCRE w Opolu. Prowadzi warsztaty  
i konferencje z nowych technologii. Autor wielu podręczników i książek dotyczących grafiki, 
animacji i programów pakietu MS Office. 

 

  
 
Bronisława Niespor – nauczyciel konsultant RCRE w Opolu, Ambasador programu eTwinning, 
laureatka ogólnopolskiego konkursu Nasz projekt eTwinnig, laureatka European Language Label,  
trener warsztatów stacjonarnych i online w zakresie IT. 
 
 

 Joanna Misiec – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 28 w Opolu, pierwszej podstawówki 
na Opolszczyźnie stowarzyszonej w UNESCO; promotor i inicjator działań edukacyjnych  
w kierunku różnorodności, tolerancji, akceptacji, poznawania nowych kultur oraz 
zrównoważonego rozwoju. 
 

 

 

 
 

Koszt udziału w konferencji wynosi 60 zł. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu 

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743 

Z dopiskiem: Inspiracje i kreacje edukacyjne  nr 54/Konf/RCRE/18 

Link do kart zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1314  

Termin zgłoszeń upływa 9 kwietnia 2018r.  

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejnośc zgłoszeń wraz z uiszczoną opłatą. 

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

 
Kontakt: Anna Patelska-Górna 
apatelska@rzpwe.opolskie.pl 

Tel. 77 404 75 80 

https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1314

