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I Ogólnopolska, bezpłatna konferencja praktyczno – naukowa 

„Powrót do szkoły, przedszkola i co dalej? 

 

Wróciliśmy do szkół i przedszkoli. Dzieci są zmienione. My nauczyciele jesteśmy 

zmienieni. Pojawia się zatem pytanie „Co dalej?, Co teraz robić?  

I z tego pytania zrodziła się nasza konferencja. Chcemy Wam i sobie także dać 

odpowiedź „Co robić dalej?”. Jak praktycznie zmienić swoje zwyczajowe 

działania, aby dzieci wzmocnić, aby im pomóc?. I aby je zabezpieczyć na kolejne 

miesiące nauki (oby nie zdalnej) 

I co robić ze sobą, aby trwać w dobrym zdrowiu psychicznym?. Co robić z kadrą 

– nauczycielami, aby mieli siłę i zapał do kolejnego, trudnego roku? 

 

Program  konferencji: 

 

22. 09.2021 ŚRODA – 1 DZIEŃ KONFERENCJI 

19.00 Przed start– Przywitanie i czas na logowanie się uczestników konferencji 

19.15 Start konferencji – Oficjalne przywitanie 

19.30 Panel 1 – Marzena Kobzan Dyrektor Przedszkola „Bajka”  

           Temat:  Ja i mój zespół przedszkolny. Jakie działania podjąć, aby 

przedszkole działało jeszcze lepiej? 

20.30 Panel 2 – Prof. Marek Kaczmarzyk neurodydaktyk, memetyk, nauczyciel i 

wykładowca. Autor podręczników i programów szkolnych.  

          Temat: Jak działa mózg dziecka po powrocie do przedszkola i szkoły? Jakie 

szkody poczynił covid i co z tym zrobić? 

21.30 Losowanie nagród dnia 

22.00 ZAKOŃCZENIE dnia konferencji 
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28.09.2021 WTOREK – 2 DZIEŃ KONFERENCJI 

 

19.00 Przed start– Przywitanie i czas na logowanie się uczestników konferencji 

19.15 Start konferencji – Oficjalne przywitanie 

19.30 Panel 3 – Anna Wojtczak – nauczyciel, w szkole, trener, mediator, 

terapeuta 

          Temat – Zmienione dzieci – co praktycznie zrobić inaczej i dlaczego? 

20.30 Panel 4 – Zdzisław Hofman – nauczyciel, tutor, atreterapeuta. 

Współzałożyciel Klanzy. 

          Temat: Jak budować swój dobrostan i co praktycznie z niego wynika dla 

nauczyciela, specjalisty i placów? 

21.30 Losowanie nagród dnia 

22.00 ZAKOŃCZENIE dnia konferencji 

 

 

29.09.2021 ŚRODA – 3 DZIEŃ KONFERENCJI 

19.00 Przed start– Przywitanie i czas na logowanie się uczestników konferencji 

19.15 Start konferencji – Przywitanie 

19.20 Panel 5 – Beatka Kaczor - Praktyka czyni mistrza – czyli Wasze pytania i 

nasze odpowiedzi 

20.00 Dyskusja zogniskowana – Prof. Marek Kaczmarzyk, Zdzisław Hofman, 

Beata Kaczor – Co jeszcze możemy zrobić, aby nam i dzieciom było lepiej?” 

21.30 Losowanie nagród dnia 

           Losowanie nagrody głównej dla nauczyciela/specjalisty 

          Losowanie nagrody głównej dla placówki 

22.00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI 
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Nagrody dnia to: 

 3 Szkolenia ze scenariuszem zajęć „Jak prowadzić zajęcia o emocjach z 

wykorzystaniem muzyki” wartość 99,00zł każdy, 

 3 Szkolenia ze scenariuszem zajęć „Jak prowadzić zajęcia o emocjach z 

wykorzystaniem sztuki” wartość 99,00zł każdy 

 3 Szkolenia ze scenariuszem zajęć „Jak prowadzić zajęcia o emocjach z 

wykorzystaniem ciała, ruchu i przestrzeni” wartość 99,00zł każdy 

Nagrody główne to 

 Dla nauczyciela/specjalisty–3 miesięczny abonament do platformy 

edukacyjno rozwojowej www.odnmajkijezowskiej.com o wartości 249,00 zł 

 Dla placówki – 3 miesięczny abonament  do platformy edukacyjno – 

rozwojowej www.odnmajkijezowskiej.com o wartości 909,00zł 

Ufundowane nagrody są o łącznej wartości ponad 2000,00 zł. 

 

Za udział w konferencji można zdobyć certyfikat.  

Certyfikat online to koszt 9,90 zł 

Certyfikat drukowany i wysyłany pocztą 19,90 zł 

Materiały z konferencji będą dostępne bezpłatnie na platformie ODN im. Majki 

Jeżowskiej dla wszystkich rodzajów abonamentów. 

Prezenty dla każdego uczestnika: 

 3 dniowy dostęp do platformy rozwojowo-edukacyjnej  

 Ściągi dla nauczycieli o emocjach „Pakiet 5 emocji podstawowych” 

 Karty pracy do pracy z emocjami 

 

ZAPISY NA STRONIE http://www.sklep/majkijezowskiej.com/konferencja 

 

Serdecznie Zapraszam! 

Beata Kaczor 

Dyrektor ODN im. Majki Jeżowskiej 

http://www.sklep/majkijezowskiej.com/konferencja

