
Jesienne spotkanie inspirujące




w Świdwinie

hol główny

aula szkolna

WARSZTATY ZAJĘCIA BLOKOWE PANEL DYSKUSYJNY

AGENDA

15 listopada 2022r.
78-300 Świdwin 


ul. Armii Krajowej 19

tel.: 9436 522 34

Termin: Adres szkoły:

Organizatorzy:

godz.: miejsce:

9:00

09:30

9:30

10:00

10:00

12:50

Rejestracja uczestników

Otwarcie spotkania i powitanie gości

 

Lekcja 

doświadczalna - 

wulkany

Warszaty mydlarskie

dr Marzena Żylińska i Magdalena Bujakowska 


Magdalena Bujakowska - dyrektor PSP z OI nr 2 w Świdwnie 

Jak zmienia się Bs Dwójka?

Warszaty artystyczne

- malowanie stopami

Warszaty projektowe 

- książka to nasz przyjaciel

Warszaty projektowe 

- motyw przewodni - jabłko

Ułamki w praktyce -
pizza 


(matematyka + przyroda)

Jak omówić lekturę 

w ciekawy sposób?

(język polski + plastyka)

Język obcy nie jest 
nam obcy 


 (j. polski + j. angielski)

Zdrowe odżywianie 
(matematyka + technika)

Jak zrobić dobry PR 
szkoły? - specjalista od 

marketingu

Warszaty sensoryczne w 
teorii i praktyce - tworzenie 

książki sensorycznej - socjo i 
oligofrenopedagodzy

Sala integracji 
sensorycznej 


- terapeuci SI

Pierwsza pomoc i 
zdrowe odżywianie 


- instruktor WOPR + biolog



jadalnia szkolna

aula szkolna

aula szkolna

godz.: miejsce:

14:00

14:00

13:00

14:45

17:00

Przerwa OBIADOWA

Zakończenie spotkania 

 strefa promocji książek Pani Marzeny Żylińskiej,
 zajęcia  w ,,Dwójkowym kulinarium”
 zajęcia projektowe w świetlicy,
 ZAJĘCIA POKAZOWE- DRUKARKA 3D w praKTYCE
 LEKCJA DOŚWIADCZALNA- Z CHEMIĄ NA TY
 LEKCJA WARSZTATOWA- TWORZYMY MODELE TERENU
 ZAJĘCIA TANECZNE- PODSTAWOWE KROKI SAMBY, WALCA
 ZAJĘCIA BASENOWE  – POKAZ TECHNIK PŁYWANIA


( dla chętnych gości , miejsce oddalone od szkoły 3 min. samochodem)

Dodatkowo

Prelegenci - tematy spotkania 

14:50

17:00

PANEL GOŚCI

Paweł Pytka - dyrektor SP w Brodnicy Górnej

 Temat : “Czy łatwo jest zmieniać szkołę?” - perspektywa dyrektora

Halina Szlaga - dyrektor SP im. ks. Jana Twardowskiego w Bartłominie 
 Temat: “Czy łatwo jest zmieniać szkołę?” - perspektywa dyrektora

 Ewa Radanowicz - ekspert ds. przestrzeni i innowacji
 “Jak tworzyć pracownie tematyczne?

 dr Marzena Żylińska -  “W stronę kultury uczenia się. Jak odróżniać prawdziwe ćwiczenia 

     od metodycznych chipsów?

 Magdalena Bujakowska - “Jak zmienia się budząca się Dwójka?
 Ewa Radanowicz - “Jak tworzyć pracownie tematyczne?
 Paweł Pytka - “Czy łatwo jest zmieniać szkołę?
 Halina Szlaga - “Czy łatwo jest zmieniać szkołę?”

dr Marzena Żylińska
 “W stronę kultury uczenia się. Jak odróżniać prawdziwe ćwiczenia 

od metodycznych chipsów?”


