
PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.10 Otwarcie konferencji

10.10-10.40 Składowe zachowania ucznia świadczące o toczeniu walki z sobą 

10.40-11.10 „Otwierają umysły i zmieniają życie” czyli edukacyjne projekty międzynarodowe w szkołach

11.10-11.20 Przerwa

11.20-11.50 Interdyscyplinarne podejście to terapii i edukacji dzieci z autyzmem

11.50-12.20 Pytania mają moc

12.20-12.50         Nauczanie języka angielskiego przez treść w kontekście edukacji branżowej i English programs  
na uczelniach wyższych

12.50-13.20 Dwujęzyczność - konieczność tu i teraz

13.20-13.30 Zakończenie konferencji
dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

dr hab. prof. CB Sławomira Anna Gruszewska - psycholog, etyk, filozof, pracownik naukowo-dydaktyczny. 
Uczestniczka wielu staży naukowych w kraju i za granicą: między innymi, w Kijowie, Taszkiencie, Paryżu. Zajmuje 
się psychologią społeczną, psychologią twórczości, neuropsychologią i psycholingwistyką. Wykłada w SSW Col-
legium Balticum i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Współpracuje z wieloma uczelniami 
w kraju i za granicą. Konsultantka do spraw kryzysów w Instytucie Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie. 
Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wydała książkę pt: „Dar dna”, w której podpowiada,  
„jak wrócić do szczęścia i dokonać w życiu twórczej transformacji”. Fascynuje się sztuką i podróżami. Wyznaje zasadę: 
„Pasja bez odwagi, to jak lot z jednym skrzydłem, a ambicja bez wiedzy, to jak łódka z dziurawym dnem. ani nie dolecisz, 
ani nie dopłyniesz! utkwisz w tęsknocie za…(?)”

Beata Mintus, koordynator do spraw projektów międzynarodowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Bal-
ticum. Ukończyła trzy fakultety w obszarze nauk społecznych: politologia (specjalność: lobbing i doradztwo między-
narodowe), europeistyka (zarządzanie projektami unijnymi) oraz stosunki międzynarodowe (specjalność organizacje 
pozarządowe). Wieloletnia wolontariuszka Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie oraz sta-
żystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Rozpoczęła studia doktoranckie w obszarze nauk 
o polityce, a w swoich badaniach skupia się nad rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce po 1989 roku.   
W pracy zawodowej zajmuje się koordynacją projektów z komponentem międzynarodowym w szczególności w ra-
mach programów Erasmus+, Granty Norweskie oraz Europa dla Obywateli.

Mirosława Bloch, pedagog specjalny, terapeuta Integracji Sensorycznej, fizjoterapeuta. Prowadzi diagnozę 
i terapię metodą Integracji Sensorycznej, terapię ręki, gimnastykę korekcyjną. Wykładowca na kierunku „Integra-
cja Sensoryczna” w Collegium Balticum. Autorka badań i publikacji w specjalistycznych wydawnictwach nauko-
wych. Terapeuta w Krajowym Towarzystwie Autyzmu Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Dzieci  
i Młodzieży z Autyzmem. Współzałożyciel Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju, terapeuta w Gabinecie Terapii Meto-
dą Integracji Sensorycznej.

dr Monika Wołoszyn-Domagała, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu, doktor nauk humanistycznych w za-
kresie językoznawstwa, wieloletni nauczyciel i wykładowca akademicki, doradca metodyczny i konsultant, Licencjo-
nowany coach ICF (coaching w edukacji), trener komunikacji wizerunkowej, scrum master w technikach zwinnych. 
Wykładowca przedmiotów w ramach CLIL-zintegrowanych sprawności przedmiotowo-językowych (klasy/zespoły dwu-
języczne, nauczanie przedmiotów/prowadzenie zajęć w języku angielskim) i metodyki nauczania języka angielskiego  
i polskiego jako obcego/rodzimego w środowisku wielokulturowym. Koordynator i uczestnik konferencji metodycz-
nych, warsztatów i kursów dla nauczycieli z zakresu nauczania języka angielskiego i języka polskiego jako obcego/
rodzimego, psycholingwistyki, oraz nowoczesnych technologii wykorzystywanych w językowej edukacji branżowej. 
Honorowy obywatel miasta New Britain CT, USA, członek PAHA, PTLS, PTN.

Grzegorz Idziak, założyciel i dyrektor NPDN PERCEPTi EDUKACJA. Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją doro-
słych, w tym nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą. Pracował jako trener w kilku dużych ogólnopolskich progra-
mach rozwojowych dla dyrektorów i nauczycieli różnych typów szkół. Pełnił rolę superwizora w trzyletnim projekcie 
Kompetencje kluczowe drogą do kariery – realizowanym przez WSP TWP w Warszawie.

Maja Wrzos, nauczyciel mianowany języka angielskiego i informatyki. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego  
w Katowicach, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Szkoły Trenerów Praktyków w Tychach. Dyrektor 
ds metodyki i szkoleń w Międzynarodowym Programie Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual 
Future”. Pasjonatka nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz mediów społecznościowych. Am-
basadorka projektu Her Impact.
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„SZKOŁA NA JĘZYKACH”
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(za pośrednictwem platformy Microsoft Teams)

dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska, Rektor Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum


