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Quo vadis Szkoło? 

Od wartości do postaw poprzez uczenie się 

28.10.2021 

Online – platforma zoom 

 

Program konferencji 

10:00 – 10:15  Powitanie uczestników. Wprowadzenie do przebiegu konferencji 

Dorota Tomaszewicz Dyrektor PDN Impuls | Zofia Domaradzka – Grochowalska Partner 

merytoryczny  

10:15 – 10:45 Zintegrowana Strategia Umiejętności a rozwój szkół na tle wymagań prawnych  

 Wzmocnienie systemu kształcenia i rozwoju umiejętności przyszłości, gwarancją 

powodzenia w życiu społecznym i na rynku pracy. 

 Grażyna Dywańska Ekspert ds. oświaty  

10:45 – 11:15  To się naprawdę dzieje… Wartościowe Szkoły® tworzą MOC 

                               Poznaj rozwiązanie wspierające społeczność szkolną w rozwijaniu kompetencji 

społecznych i osobistych, w tym wzmacnianie odporności psychicznej uczniów 

i uczących.  

                                Dorota Tomaszewicz i Zofia Domaradzka - Grochowalska Autorki Modelu Wartościowe 

Szkoły®  

11:15 – 12:45  Realny wzrost dobrostanu nauczycieli – perspektywa dyrektorów szkół, które 

wdrożyły I Etap Modelu Wartościowych Szkół  

                               Pierwszy rok wdrażania Modelu w Polsce to ponad 40 szkół w Polsce i kilkanaście za 

granicą (Nowy Jork, Sydney, miasta na Łotwie, Białorusi, Ukrainie, Włoszech, Belgii…), 

ponad 800 osób w Polsce i kilkadziesiąt poza granicami kraju. 

                                Dyskusja moderowana  

przerwa 

12:15 – 13:00 Sposoby uczenia się i spersonalizowane nauczanie  

 Ewolucja w uczeniu (się ) w międzynarodowym obiektywie prof. Barbary Prashnig 

 Gość specjalny - Barbara Prashnig, M.A. Professor Emeritus Founding Director Creative 

Learning Systems Auckland, New Zealand (LSA) 

 wykład online w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski 

13:00– 13:30 Pierwszy raz w Polsce Unikatowy Kod Uczenia się©  

 Koncepcja rozwoju umiejętności uczenia się z wykorzystaniem narzędzi Analizy 

Sposobu Uczenia się (LSA) oraz Analizy Sposobu Nauczania  (TSA)  

 Dorota Tomaszewicz autorka Koncepcji Unikatowy Kod Uczenia (się)©/Partner LSA 
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13:30 – 14:00  Edukacja ekologiczna jako przepis na zdrowie 

 Anna Falkowska - doktor nauk pedagogicznych, wykładowca akademicki, socjolog i 

specjalista z zakresu ochrony środowiska. Od kilku lat zajmująca się szeroko pojętą 

edukacją ekologiczną: w przedsiębiorstwach, w instytucjach państwowych, w 

organizacjach pozarządowych i w placówkach oświatowych, która opowie o: 

• Refleksyjnym postrzeganie przyrody jako miejsca odpoczynku, integracji w ogrodach 

społecznościowych 

• Strategii Zrównoważonego Rozwoju jako kierunkowskaz edukacji na najbliższą 

dekadę. 

• Współpracy pedagogów na rzecz poprawy stanu zdrowia dzięki edukacji 

ekologicznej 

• Świadomości wpływu zanieczyszczonego środowiska na stan zdrowia. 

14:00   Muzyczne pożegnanie i przestrzeń na kuluarowe rozmowy przy kawie 
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Partnerzy  

Partner merytoryczny 

Zofia Domaradzka – Grochowalska 

 

Warmińsko - Mazurska Biblioteka Pedagogiczna  

im. Karola Wojtyły w Elblągu 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szydłowcu 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej  
 

 

Tłumaczenie:  Marta Żołnowska 
 


