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ORGANIZATORZY:

9:30-10:30 Rejestracja uczestników

10:30 OFICJALNE OTWARCIE konferencji EDUinspiracje w Grudziądzu  
dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE

10:40-11:30 SESJA PLENARNA 
–  Wystąpienie Marzenny Drab, Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
– Wystąpienie Marka Gralika, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
–  Założenia konferencji, dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE
–  Prezentacja sesji tematycznych, Tadeusz Wojciechowski, FRSE

11:30-11:45 Przerwa kawowa 

1. blok 11:45-12:30
2. blok 12:45-13:30
3. blok 13:45-14:30

Pomiędzy blokami będą  
przerwy kawowe.

SESJE TEMATYCZNE: OBSZARY ZMIAN I MOŻLIWOŚCI WSPARCIA 
W czasie jednego bloku wszystkie sesje odbywają się równolegle. Każdy uczestnik może 
wziąć udział w trzech sesjach, po jednej w każdym bloku.

Sesja 1. 

Wolontariat 

i współpraca 

szkoły z NGO

Sesja 2. 

Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli

Sesja 3.  

Nauczanie 

języków 

obcych

Sesja 4. 

Innowacyjne 

projekty 

edukacyjne – 

Ucz się i baw

Sesja 5. 

Współpraca 

szkoły 

z samorządem 

terytorialnym  

Sesja 6. 

Innowacje

pedagogiczne

i nauczanie

programowania 

– eTwinning

14:45-15:00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

15:00 Lunch

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE: 
Punkty informacyjne FRSE (stoiska eksperckie programów Erasmus+, Eurodesk, eTwinning, EPALE)

PARTNERZY:



OPIS SeSjI

www.eduInSPIracje.Org.Pl/kOnferencje
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Sesja 1.  WOLONTARIAT I WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z NGO
Wolontariat rozumiany jako świadoma i dobrowolna praca na rzecz innych pozwala na realizowanie swoich pasji oraz zdobywanie cennych doświadczeń 
zawodowych. Minister edukacji Anna Zalewska podczas konferencji w Toruniu przedstawiła koncepcję wolontariatu, który ma być nauką odpowiedzialności 
za siebie i drugiego człowieka. 
Uczestnicy sesji „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO” dowiedzą się, jakie wsparcie projektów wolontariackich oferuje program Erasmus+ oraz fundusze 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którymi zarządza FRSE. Będą również dyskutować, dlaczego wśród adresatów popularyzacji wolontariatu 
należy wyróżnić młodzież i nauczycieli szkół zawodowych. Ponadto podczas spotkania zostanie poruszona kwestia realizacji wspólnych projektów angażu-
jących szkoły i organizacje pozarządowe.

Sesja 2. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
Wspieranie doskonalenia zawodowego kadry edukacyjnej jest podstawowym warunkiem poprawy jakości funkcjonowania polskiej szkoły. Zgodnie z postu-
latami resortu edukacji zmiany mają dotyczyć m.in. wprowadzenia obowiązkowej oceny pracy nauczyciela, rozszerzenia jej skali oraz zindywidualizowanej 
długości ścieżki awansu. W doskonaleniu zawodowym nauczycieli ważny jest udział doradcy metodycznego, jego opieka korzystne uzupełni obecne rozwią-
zania systemowe. 
Uczestnicy sesji „Doskonalenie zawodowe dla nauczycieli” dowiedzą się, jak program Erasmus+ ułatwia tworzenie planów kształcenia zawodowego kadry 
edukacyjnej oraz jakie korzyści dzięki zagranicznym wyjazdom mogą odnieść nauczyciele. Podczas spotkania zostanie również poruszona kwestia doty-
cząca innowacyjnych metod nauczania oraz sposobów zarządzania placówką oświatową. Niebagatelną rolę może odgrywać także mobilność wirtualna 
i wykorzystywanie nowych technologii w ramach programu eTwinning.

Sesja 3. NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH
Podnoszenie jakości nauczania i uczenia się języków obcych jest istotnym elementem reformy oświaty. W ich nauce fundamentalne jest zachowanie 
ciągłości. Niezbędne jest korzystanie z potencjału zasobów internetowych. Wskazanie uczniom narzędzi i technik uczenia się języków oraz rozważnego 
korzystania z zasobów internetowych, jak językowe portale edukacyjne, blogi, słowniki, zbiory tekstów, spoczywa na nauczycielach. Świadomie je wybierając, 
nauczyciel wzbogaca swój warsztat i urozmaica materiały dydaktyczne, uatrakcyjniając proces akwizycji języka obcego przez uczniów. 
„Nauczanie języków obcych” to sesja, podczas której zostanie przedstawione wsparcie programu Erasmus+ oraz platforma eTwinning. To idealne środki do 
nauki języka obcego, z którym mają kontakt uczestnicy zagranicznych mobilności edukacyjnych i zawodowych. Uczestnikom spotkania zostanie również 
zaprezentowany kwartalnik internetowy „Języki Obce w Szkole”, który zawiera teksty o tematyce metodycznej, kulturoznawczej i lingwistycznej, propozycje 
scenariuszy lekcji, interaktywne linki do portali, słowników, gier czy filmów. Czasopismo jest dostępne bezpłatnie online. 

Sesja 4. INNOWACYJNE PROJEKTY EDUKACYJNE – UCZ SIĘ I BAW
Sposobem na zdopingowanie uczniów do nauki jest metoda projektowa, która zachęca do samodzielnego odkrywania świata. Metoda projektu sprawdza się 
zarówno w przedmiotach przyrodniczych, w matematyce, jak w zdobywaniu wiedzy humanistycznej. Wspólna realizacja projektów pobudza do kreatywnego 
myślenia, innowacyjnego działania i wspólnego podejmowania wyzwań. Projekty mogą dotyczyć m.in. organizacji wycieczek do miejsc historycznych, zwią-
zanych ze wspólną pamięcią i dziedzictwem kulturowym, organizacji spotkań i dysput tematycznych oraz tworzenia materiałów o charakterze edukacyjnym. 
Wsparciem programowym i finansowym projektów są programy FRSE, w tym Erasmus+. Uczestnicy sesji „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw” 
dowiedzą się, jakie inicjatywy mogą realizować dzięki temu największemu unijnemu programowi edukacyjnemu oraz dlaczego tak łatwo można je dostoso-
wać do systemu polskiej oświaty.

Sesja 5. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM
Intencją zmian w zakresie relacji pomiędzy samorządami a szkołami jest, według MEN, wskazanie tych obszarów współpracy i synergii działań, które nie były 
satysfakcjonujące. Tymi obszarami są m.in.
 – budowanie poczucia tożsamości narodowej; 
 – animacja organizacji i stowarzyszeń, które mogą być uprawomocnionym partnerem zarówno dla szkół, jak i samorządów w realizacji zadań  

wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznych;
 – rola lokalnego biznesu jako partnera w budowaniu ścieżki szkolnictwa zawodowego; 
 – prowadzenie dialogu i współpracy pomiędzy szkołami a instytucjami podległymi samorządom. 
Uczestnicy sesji „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” będą dyskutować na wyżej wskazane tematy oraz zastanawiać się nad upowszechnia-
niem form udziału w programach zarządzanych przez FRSE, szczególnie w programie Erasmus+.

Sesja 6. INNOWACJE PEDAGOGOCZNE I NAUCZANIE PROGRAMOWANIA – eTWINNING
Jednym z ważniejszych założeń planowanych zmian w edukacji jest wdrożenie nauczania programowania do szkół oraz rozwój kompetencji cyfrowych 
uczniów. Dziś w naszym kraju programować umie zaledwie 5 procent osób. Tymczasem średnia unijna wynosi 9 procent. Polscy uczniowie bardzo często 
nie posiadają gruntownej wiedzy dotyczącej wykorzystywania i działania narzędzi informatycznych. Odpowiedź na to wyzwanie stanowi program edukacyjny 
eTwinning. Dzięki niemu uczniowie i nauczyciele wykorzystując internet, realizują wspólne projekty z kolegami z zagranicznych placówek. Zaangażowani 
w program nauczyciele rozwijają swoje umiejętności, a uczniowie zdobywają motywację do nauki. 
Podczas sesji szczegółowo zostanie przedstawiona oferta programu oraz działania polskiego biura eTwinning związane z kampanią Programowanie 
z eTwinning (kursy online, szkolenia w instytucjach), a także możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli. 


