
 
KONFERENCJA ONLINE DLA NAUCZYCIELI 

Z okazji Tygodnia Bibliotek CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie zaprasza nauczycieli  
na konferencję online Doświadczenia edukacji zdalnej: niepowodzenia i szanse 

Rozpoczęcie 8 maja (godz. 10.00) zakończenie 15 maja 2021 r. 
W programie: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
Konferencja odbędzie się w dniach od 8 maja 2021 r. (od godz. 10.00) do 15 maja 2021 r. w formie online. Po zalogowaniu 
się w systemie ISOS każdy uczestnik otrzyma - na swój adres mailowy - link do e-wykładów. Odpłatność  30,00 zł, należy 
wpłacić do 15 maja 2021 r. na konto bankowe CDN w Koninie nr 20 1020 4027 0000 1002 1520 4335 (PKO BP) z dopiskiem 
F/5, imię i nazwisko, adres e-mail (zgodny z bazą ISOS).Po spełnieniu formalności uczestnik otrzyma informację dotyczącą 
pobrania zaświadczenia potwierdzającego udział.  
Dane do faktury należy przesłać na adres e-mail: mkozielska@cdnkonin.pl 

2. Jak możemy o siebie zadbać, biorąc pod uwagę trudną sytuację edukacji zdalnej? 
(dobrostan nauczyciela) 
Katarzyna Skolimowska - Od 14 lat zajmuje się tematem edukacji, polonistka  
z doświadczeniem. Stworzyła FitEdukację  https://fitedukacja.com.pl/.  
Wspiera nauczycieli i wychowawców prowadząc szkolenia. Organizuje warsztaty dla 
dzieci i młodzieży (FitPolski, FitMózg). Autorka książek oraz ebooka. Prowadzi bloga 
edukacyjnego, pisze artykuły do magazynów branżowych.  
 

 
4. Mobilne gry terenowe oraz questy w edukacji podczas pandemii 
Marcin Skrabka - prawnik, innowator, ekspert rynku wydawniczego, stypendysta 
MKiDN. Specjalizuje się w implementowaniu nowych technologii w edukacji i kulturze 
oraz wykorzystaniu gamifikacji i gier w angażowaniu uczniów. Twórca Good Books  
& Good Games www.goodgames.pl 

           
  

 

1. Otwarcie konferencji 
Jarosław Jankowski – Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Koninie. 

5. Plusy i minusy edukacji zdalnej                      
Martyna Marciniak – nauczyciel biologii, przyrody oraz edukacji wczesnoszkolnej w 
Szkole Podstawowej nr 12 w Koninie. W zawodzie pracuje 10 lat. Mama trzech córek. 
W wolnych chwilach lubi czytać książki i jeździć na rowerze. 
 

6. Podsumowanie konferencji                      
Anna Chudzińska  - Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej 
Biblioteki Pedagogicznej w Koninie. 
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