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rejestracja uczestników09:00 – 10:00

10:30 – 11:15 wykład Prawda w czasach nieprawdy, wiara w czasach niewiary
prof. Krzysztof Zanussi, reżyser, producent, scenarzysta

10:00 – 10:30 otwarcie Kongresu
dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

11:15 – 11:45 wykład O wzajemnych inspiracjach i fascynacjach na zajęciach z języka obcego
prof. dr hab. Mieczysław Gajos, romanista, związany z  Uniwersytetem Łódzkim i Uniwersytetem Warszawskim

11:45 – 12:15 wręczenie nagród laureatom konkursu European Language Label (eLL)

12:15 – 12:45 Przerwa kawowa

Sesja 1. Twórczość, kreatywność, innowacyjność jako umiejętności 
pożądane na rynku pracy Poziom 0

dr hab. jan Fazlagić, prof. zw. Ue w Poznaniu, narodowy Instytut Samorządu 
terytorialnego
rafał Kunaszyk, prezes eurokreator s.c.
jarosław jurzak, członek rady Powiatu oświęcimskiego
aleksander Sala, prezes Zarządu KoLIBro
radek czahajda, akademia Leona Koźmińskiego, ambasador ePaLe

Sesja 2. Jak uczyć mądrości, rozwijać kreatywność i twórcze 
myślenie w szkole? Poziom 0

dr hab. Krzysztof j. Szmidt, prof. UŁ
dr elżbieta Płóciennik, Uniwersytet Łódzki
dr tomasz Knopik, Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej w  Lublinie
wojciech radziwiłowicz, odyssey of the Mind Polska

Sesja 3. Uczelnia jako miejsce twórczego myślenia, innowacyjnego 
działania oraz mądrego uczestnictwa w życiu społecznym  

Poziom 1, Loża Platynowa

dr hab. Stanisław chwirot, prof. zw. UMK w toruniu
dr hab. ewa chmielecka, prof. nazdw. SGH, przewodnicząca Zespołu  
Bolońskiego KraSP 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący rady Głównej nauki  
i Szkolnictwa wyższego
dr inż. tomasz Saryusz-wolski, założyciel centrum Kształcenia Międzynarodowego 
Politechniki Łódzkiej

Sesja 4. Edukacja pozaformalna drogą do kreatywnego 
i  twórczego rozwoju nauczyciela Poziom -1, Sala Kinowa

dr hab. jolanta Szempruch, prof. nadzw. Uniwersytetu jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w warszawie
dr hab. agnieszka wilczyńska, prof. dSw, dolnośląska Szkoła wyższa oraz SwPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. norbert G. Pikuła, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

warsztat 1. (edj) Mądrość, kreatywność, innowacyjność – nauczanie 
i uczenie się języków obcych w Polsce Poziom 1

dr hab. anna jaroszewska, Uniwersytet warszawski

warsztat 2. Dlaczego tak trudno nauczać języka niemieckiego i jak 
to zmienić? Warum ist es schwer, Deutsch zu unterrichten und 
wie können wir es uns und Schülern leichter machen? (warsztat 
prowadzony w języku niemieckim) Poziom 1

agnieszka drummer, nauczyciel języka niemieckiego online

warsztat 3. (edj) Wyzwania i możliwości nauczyciela XXI wieku. 
The challenges and opportunities for the 21st century teacher 
(warsztat prowadzony w języku angielskim) Poziom 1

dr ewa Guz, Uniwersytet warszawski
Monika Galbarczyk, Uniwersytet warszawski

warsztat 4. Kształcenie zawodowe nauczycieli: uczeń z  dysleksją 
na lekcjach języka obcego Poziom 1

dr hab. joanna nijakowska, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet warszawski

warsztat 5. (edj) Inteligentne telefony – inteligentni uczniowie. 
Smart phones – smart students (warsztat prowadzony w języku 
angielskim) Poziom 1

Stephen davis, Uniwersytet warszawski
Graham carr, Uniwersytet warszawski 

12:45 – 13:45 równoległe sesje/warsztaty

Poziom -3

Poziom -1

Poziom 0

Poziom 0

Poziom 0

Poziom 0



wystąpienie gościa honorowego Poziom 0

dariusz Piontkowski, Minister Edukacji Narodowej

14:45 – 15:45

13:45 – 14:45

15:45 – 15:55

15:55 – 16:25

16:25 – 16:30

16:30 – 17:00

Sesja 5. Twórczość, kreatywność, innowacyjność jako umiejętności 
pożądane na rynku pracy Poziom 0

dr hab. jan Fazlagić, prof. zw. Ue w Poznaniu, narodowy Instytut Samorządu 
terytorialnego
rafał Kunaszyk, prezes eurokreator s.c.
jarosław jurzak, członek rady Powiatu oświęcimskiego
aleksander Sala, prezes Zarządu KoLIBro
radek czahajda, akademia Leona Koźmińskiego, ambasador ePaLe

Sesja 6. Jak uczyć mądrości, rozwijać kreatywność i twórcze 
myślenie w szkole? Poziom 0

prof. dr hab. Krzysztof j. Szmidt, Uniwersytet Łódzki
dr elżbieta Płóciennik, Uniwersytet Łódzki
dr tomasz Knopik, Uniwersytet Marii curie-Skłodowskiej w  Lublinie
wojciech radziwiłowicz, odyssey of the Mind Polska

Sesja 7. Uczelnia jako miejsce twórczego myślenia, innowacyjnego 
działania oraz mądrego uczestnictwa w życiu społecznym

Poziom 1, Loża Platynowa

dr hab. Stanisław chwirot, prof. zw. UMK w toruniu
dr hab. ewa chmielecka, prof. nadzw. SGH, przewodnicząca Zespołu  
Bolońskiego KraSP 
prof. dr hab. Zbigniew Marciniak, przewodniczący rady Głównej nauki i Szkolnictwa 
wyższego
dr inż. tomasz Saryusz-wolski, założyciel centrum Kształcenia Międzynarodowego 
Politechniki Łódzkiej

Sesja 8. Edukacja pozaformalna drogą do kreatywnego i  twórczego 
rozwoju nauczyciela Poziom -1, Sala Kinowa

dr hab. jolanta Szempruch, prof. nadzw. Uniwersytetu jana Kochanowskiego w Kielcach
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w warszawie
dr hab. agnieszka wilczyńska, prof. dSw, dolnośląska Szkoła wyższa oraz SwPS 
Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. norbert G. Pikuła, prof. nadzw. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

warsztat 6. Dlaczego tak trudno nauczać języka niemieckiego i jak 
to zmienić? Warum ist es schwer, Deutsch zu unterrichten und 
wie können wir es uns und Schülern leichter machen? (warsztat 
prowadzony w języku niemieckim) Poziom 1

agnieszka drummer, nauczyciel języka niemieckiego online

warsztat 7. (edj) Klasa językowa – strefa rozwoju. La classe de 
langue – espace d’epanouissement de l’aprrenant (warsztat 
prowadzony w języku francuskim) Poziom 1

dr Marlena deckert, Uniwersytet warszawski
dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, Uniwersytet warszawski

warsztat 8. (edj) Analogowo i cyfrowo – realioznawstwo na 
lekcjach języka niemieckiego. Analog und digital – Landeskundeim 
Deutschunterricht (warsztat prowadzony w języku niemieckim) 

Poziom 1

dr agnieszka Sochal, Uniwersytet warszawski
Małgorzata Konopacka, Goethe Institut w warszawie

warsztat 9. (edj) Inteligentne telefony – inteligentni uczniowie. 
Smart phones – smart students (warsztat prowadzony w języku 
angielskim) Poziom 1

Stephen davis, Uniwersytet warszawski
Graham carr, Uniwersytet warszawski 

warsztat 10. (edj) Wyzwania i możliwości nauczyciela XXI wieku. 
The challenges and opportunities for the 21st century teacher 
(warsztat prowadzony w języku angielskim) Poziom 1

dr ewa Guz, Uniwersytet warszawski
Monika Galbarczyk, Uniwersytet warszawski

dyskusja panelowa z udziałem członków rady Programowej Kongresu Poziom 0

Podsumowanie Kongresu Poziom 0

Koncert wojtek Mazolewski Quintet Poziom 0

równoległe sesje/warsztaty

obiad Poziom -1


