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Informacje:  Udział w seminarium jest bezpłatny. Zapisy na konferencję link rejestracyjny na dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-691-162,  
dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl, tel. 508-691-035. Koordynator konferencji: dr Monika Wołoszyn-Domagała, 
e-mail: monika.woloszyn-domagala@dodn.dolnyslask.pl, tel.: 508 691 227.

Wielokulturowa szkoła - know how i kick off  
w dwujęzyczność i wielokulturowość

Otwarcie seminarium, powitanie gości, dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonale-
nia Nauczycieli we Wrocławiu.

CZĘŚĆ WARSZTATOWA
Moderator: dr Monika Wołoszyn-Domagała, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu.

‘Wielokulturowa szkoła w kontekście budowania warsztatu pracy nauczyciela czyli jak skorzy-
stać z doświadczeń szkoły islandzkiej. Pilotaż międzynarodowego projektu ‘Gejzer różnorodności’’,  
dr Monika Wołoszyn-Domagała, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu.

‘Asystent Międzykulturowy – brakujące ogniwo w edukacji wielokulturowej‘, 
Urszula Majcher-Legawiec. 

‘Wielokulturowość w projektach eTwinning’, 
Malwina Kordus.

Warsztatowo o seminarium.

Podsumowanie seminarium, dr Jolanta Horyń, Dyrektor DODN we Wrocławiu.
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PROWADZĄCY SEMINARIUM
dr Jolanta Horyń, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii ogólnej, pedagogiki; ukończyła Wyższą Szkołę Bankową 
- Zarządzanie finansami i zasobami ludzkimi w placówce oświatowej; Studia podyplomowe: Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereo-
typy; Akademia Pedagogiczna im. KEN oraz  Studia podyplomowe z  zakresu  informatyki Uniwersytet Opolski i Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji 
w Opolu – Trener umiejętności społecznych. Ponadto ukończyła Akademię Przywódców Liderów Oświaty, APLO Humanites. Członek Akademickiego Towa-
rzystwa Andragogicznego oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, członek Zespołu ds. rynku pracy, edukacji, kształcenia ustawicznego – Wojewódz-
kiej Rady Dialogu Społecznego, Pełnione funkcje kierownicze: Chorągiew Dolnośląska ZHP - dyrektor Placówki Kształcenia Pozaszkolnego, dyrektor szko-
ły, dyrektor DODN. Nauczyciel dyplomowany oraz Nauczyciel Roku 2016 r przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa w Poznaniu. Posiada liczne publikacje  
w obszarach: socjologii, pedagogiki, psychologii oraz bogaty dorobek w zakresie organizowania konferencji naukowych. Podróżniczka ciekawa świata i ludzi  
w obszarze edukacji międzykulturowej.

dr Monika Wołoszyn-Domagała, nauczyciel-konsultant DODN we Wrocławiu
Językoznawstwca i psycholingwista, wieloletni nauczyciel i wykładowca akademicki, doradca metodyczny i konsultant, Licencjonowany coach ICF (coaching 
w edukacji), trener komunikacji wizerunkowej, scrum master w technikach zwinnych. Wykładowca przedmiotów w ramach CLIL-zintegrowanych sprawności 
przedmiotowo-językowych (klasy/zespoły dwujęzyczne, nauczanie przedmiotów/prowadzenie zajęć w języku angielskim) i metodyki nauczania języka angiel-
skiego i polskiego jako obcego/rodzimego w środowisku wielokulturowym. Koordynator i uczestnik konferencji metodycznych, warsztatów i kursów dla nauczy-
cieli 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.

Urszula Majcher-Legawiec, trener Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych i pedagog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci  
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Prezeska Zarządu Fundacji Wspierania Kultury i Języka Polskiego im. M. Reja (www.fundacjareja.eu). 
Nauczycielka języka polskiego i języka polskiego jako obcego, doradczyni metodyczna ds. edukacji wielokulturowej i międzykulturowej w Krakowie, Krakowski 
Ambasador Wielokulturowości, nauczycielka akademicka, badaczka w projektach HORIZON 2020 (MiCreate i New ABC ze Stowarzyszeniem INTERKULTURALNI 
PL - oraz Child Up z Uniwersytetem Jagiellońskim). Współpracuje z Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie, gdzie prowadzi 
zajęcia z metodyki nauczania języka polskiego jako obcego i metodyki nauczania kultury i realiów. Autorka podręczników do nauczania języka polskiego jako 
obcego, materiałów metodycznych dla nauczycieli, programów szkoleniowych, artykułów naukowych oraz inkluzyjnych gier miejskich. Facylitatorka w projekcie 
Komisji Europejskiej i British Council w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” - Mutual Understanding, Respect and Learning – MURAL (www.
britishcouncil.pl/projekt-mural). Pomysłodawczyni i realizatorka krakowskiej Akademii Asystentów Międzykulturowych. Zajmuje się edukacją wielokulturową  
i międzykulturową od roku 2005. Zaangażowana w realizację programu „Otwarty Kraków” jako członkini Interdyscyplinarnego Zespołu powołanego przez Pre-
zydenta m. Krakowa (www.otwarty.krakow.pl).

Malwina Kordus, Ambasadorka i trenerka programu eTwinning w województwie dolnośląskim. Internacjolog. 
Ambasadorka i trenerka programu eTwinning w województwie dolnośląskim. Internacjolog, dyplomowana nauczycielka języka niemieckiego.  Realizuje projek-
ty w j. niemieckim, angielskim i polskim, nagradzane Krajowymi i Europejskimi Odznakami eTwinning. Współpracuje z kwartalnikiem „ Języki Obce w Szkole”, 
Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz WCDNem. Prelegentka na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzi szkolenia, warsztaty, semina-
ria, webinary z obszaru narzędzi TIK, motywacji, projektów międzynarodowych, oceniania kształtującego, narzędzi Microsoft.  Autorka programów nauczania  
i innowacji pedagogicznych. Szkolny koordynator Szkół Stowarzyszonych UNESCO i Klubu Szkół UNICEF, Microsoft Innovative Educator Ekspert (2019, 2020),  
z zamiłowania opiekun grupy teatralnej.
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