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AGENDA

9:00 – 9:15 – konferencja prasowa

9:30 – 10:30 – otwarcie Kongresu Oświaty
Wykład inauguracyjny – dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak prof. UŚ

Rzecznik Praw Studenta i Doktoranta 

10:30 – 10:55 – I przerwa kawowa 

11:00 – 12:00 – obrady w sekcjach 

Wykłady, warsztaty i rozmowy, które 
pozwolą nam przyjrzeć się sposobom 

postrzegania “ja” nauczycielskiego. 
Nauczyciele i nauczycielki to osobne, 

podmiotowe jednostki, których 
indywidualność, emocje oraz kreatywność 

należy wspierać i pielęgnować.
Poszukajmy więc odpowiedzi na pytanie:

jak zadbać o siebie, pracując “w edukacji”?

SEKCJA I – "JA" SEKCJA II – "ON/ONA SEKCJA III "MY"– 

Panel poświęcony metodom pracy
z naszymi uczniami i uczennicami, w czasie 

którego ekspertki/ci zaproponują kilka 
narzędzi i rozwiązań, pomagające rozwijać 
talenty naszych uczennic i uczniów, a także  
zaangażować je/ich w proces kształcenia. 

Porozmawiamy o dynamice pracy 
zespołowej, a także o tym, jak pomóc 

młodym w rozwiązywaniu sytuacji 
konfliktowych.

Na nasze funkcjonowanie w społeczności 
szkolnej wpływa wiele czynników 

zewnętrznych i wewnętrznych.
Dlaczego warto  pracować nad inkluzywnym 

językiem, jak dostrzeć jedność
w różnorodności, jak mądrze budować 

wspólnotę i zadbać o wzajemny szacunek, 
zrozumienie i równość w codzienności 

szkolnej? Wspólnie poszukamy rozwiązań
i dobrych praktyk.

dr M. Kaczmarzyk prof. UŚ 
Rozproszony autorytet nauczyciela,
czyli o memetycznym obrazie szkoły

prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik
Młoda osoba z niezgodnością

płci/dysforią płciową

Anna Wietrzyk
Jak Cię słyszą?

Warsztaty pracy
głosem

Joanna Gardynik
Nauczyciel w drodze

do siebie
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12:10 – 13:10 – obrady w sekcjach

Łukasz Szeliga 
Poznaj, zaakceptuj, bądź.

O roli (samo)poznania 
w budowania relacji z młodymi

dr hab. Lech
Krzyżanowski prof. UŚ

Dobrze wiedzieć.
Prawna odpowiedzia-

lność nauczyciela

Monika Szczepanik
Empatyczne

przywództwo

13:10 – 13:35 – II przerwa kawowa

13:35 – 14:35 – obrady w sekcjach 

14:45 – 15:45 – obrady w sekcjach

15:45 – 16:00 – zamknięcie obrad 

Katarzyna Mitschke
Nauczycielski cień. O naszych supermocach,

które głęboko ukryliśmy

Marcin Paks
STEAM

– nauczanie poprzez
doświadczanie

dr Łukasz Chajec
Biologia od kuchni, czyli
jak stworzyć pracownię
do zjawiskowych ekspe-
rymentów biologicznych

dr Katarzyna Gawlicz prof. DSW
Budowanie społeczności uczących się

poprzez nauczycielskie badania w działaniu 

Ewelina Adamczyk 
Jak praktyka uWażności może wesprzeć

dobrostan nauczyciela?

dr Marcela Gruszczyk 
Integracja klasy.

Jak zbudować grupę bez wykluczeń?

dr Marcin Gierczyk
Wspieranie potencjału
zdolności i dobrostanu

dzieci i młodzieży 

dr Katarzyna Papaja
Szkoła jako miejsce

kształtowania
i artykulacji

tożsamości płciowej

dr Sabina Pawlik
Siła młodych – w jaki

sposób edukacja szkolna
może wspierać

uczestnictwo społeczne
dzieci i młodzieży?

dr Jolanta Klimczak 
Szkoła jako miejsce 

kształtowania 
i artykulacji tożsamości 

płciowej


