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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest realizatorem bezpłatnego grantu 

edukacyjnego Wielkopolskiego Kuratora Oświaty pn. Otwarta szkoła – formy współpracy 

z instytucjami i środowiskiem, transfer nowych idei i trendów. Grant realizowany jest w formie 

Konferencji w dniu 18 kwietnia 2016 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Poznaniu w siedzibie 

Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10. 

Konferencja kierowana jest do wszystkich nauczycieli niezależnie od specjalności i poziomu 

edukacyjnego szkoły i obejmuje dwa bloki zagadnień. Zagadnienia dotyczące wpływu odkryć 

związanych z neurobiologią i wiedzą o funkcjonowaniu mózgu w procesie nauczania/uczenia się 

zaprezentuje dr Marzena Żylińska. Przykłady dobrej praktyki edukacyjnej wiodących szkół 

publicznych oraz prowadzonych przez inne organy z terenu Wielkopolski zaprezentują ich 

dyrektorzy. 

Dr Marzena Żylińska zajmuje się metodyką nauczania i neurodydaktyką. Propaguje 

wprowadzenie do szkół nowej, opartej na wnioskach płynących z neuronauk, kultury edukacyjnej. 

Pracuje jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu. W licznych 

publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu. Jest 

autorką materiałów dydaktycznych wykorzystujących wnioski płynące z badań nad mózgiem oraz 

książek „Między podręcznikiem a internetem” (Warszawa 2013), „Neurodydaktyka. Nauczanie 

i uczenie się przyjazne mózgowi” (Toruń 2013). Prowadzi blog „Neurodydaktyka, czyli neurony 

w szkolnej ławce”. Pani Żylińska jest współorganizatorem europejskiego projektu „Zmieniająca się 

szkoła”. Aktualnie działa aktywnie w ramach polskiego projektu „ budząca się szkoła”, który cieszy 

się wsparciem wielu samorządów lokalnych w całej Polsce – www.budzacasieszkola.pl . 

Uczestnicy konferencji będą mieli okazję usłyszeć o innowacyjnych działaniach kilku szkół 

cieszących się uznaniem w swych środowiskach. Temat Szkoła w Chmurze – nowe kanały 

komunikacji w cyfrowym świecie przedstawi Ryszard Stefanowski z Fundacji eSzkoła w Poznaniu. 

Ewa Socha dyrektor szkół Collegium Da Vinci w Poznaniu pokaże innowacyjne działania placówki 

niepublicznej. Dyrektor Zespołu Samochodowych w Poznaniu, Marek Gabryelewicz powie w jaki 

sposób inspirować uczniów i nauczycieli oraz organizować współpracę z partnerami zewnętrznymi. 

Przedstawiciele Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim – Eugeniusz Namysł oraz 

innowacyjny nauczyciel – Sławomir Szymanowski – pokażą, w jaki sposób szkoła może współ-

pracować ze środowiskiem lokalnym oraz działać w wymiarze ponadregionalnym, a nawet 

kosmicznym, w formie łączności krótkofalarskiej z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. 

 

 

http://www.budzacasieszkola.pl/
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Porządek konferencji 

l.p. Godzina Wydarzenie Prowadzący 

1. 10.30-11.00 Rejestracja uczestników 
Sylwia Melka - konsultant ODN               

ds. doradztwa 

Część I 

2. 11.00 Powitanie Jan Bartczak - dyrektor ODN Kalisz 

3. 11.00-11.30 

Neurony lustrzane. Mechanizm 

odzwierciedlania i współbrzmienia  

w praktyce szkolnej. 

dr Marzena Żylińska 

4.  11.30-12.00 
Neurobiologiczny potencjał mózgu. 

Skąd się bierze motywacja? 
dr Marzena Żylińska 

5 12.00-13.00 
Budząca się szkoła – od kultury 

nauczania do kultury uczenia się. 
dr Marzena Żylińska 

6.  13.00-13.20 Przerwa (kawa/herbata/kanapka)  

Część II 

 7. 13.20-13.50 
Szkoła w Chmurze – nowe kanały 

komunikacji w cyfrowym świecie. 

Ryszard Stefanowski – Fundacja eSzkoła  

w Poznaniu 

8. 13.50-14.50 

Dobre praktyki – przykłady szkół, 

które wdrożyły innowacyjne 

programy współpracy 

Ewa Socha – dyrektor Collegium Da Vinci 

w Poznaniu 

Marek Gabryelewicz – dyrektor Zespołu 

Szkół Samochodowych w Poznaniu 

Eugeniusz Namysł, Sławomir 

Szymanowski - Zespół Szkół Technicznych 

w Ostrowie Wielkopolskim 

9. 14.50-15.00 
Podsumowanie i zakończenie 

konferencji 
Jan Bartczak - dyrektor ODN Kalisz 

 

Termin i miejsce 

 18 kwietnia 2016, godz. 11.00-15.00 

 Poznań: Collegium Da Vinci, ul. Kutrzeby 10 

Link do map google: 

https://www.google.pl/maps/place/Collegium+Da+Vinci/@52.415705,16.9306371,18z/data=!4m

2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0630f1e648e79b67 

 

Rejestracja w systemie ISOS, symbol GE/01/01 

Link do rejestracji: http://www.isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/3390  

 

Kierownik 
Sylwia Melka, e-mail: sylwia.melka@odn.kalisz.pl telefon: 62 7676307

https://www.google.pl/maps/place/Collegium+Da+Vinci/@52.415705,16.9306371,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0630f1e648e79b67
https://www.google.pl/maps/place/Collegium+Da+Vinci/@52.415705,16.9306371,18z/data=!4m2!3m1!1s0x0000000000000000:0x0630f1e648e79b67
http://www.isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/3390

