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Organizatorzy:



10:00-10:30

10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:45

11:45-12:30

12:35-12:45

12:45-13:30

13:30-14:15

14:15-15:00

Rejestracja uczestników

mgr Maria Lorek
Otwarcie konferencji

Koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli
Szkoły Elementarz

dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB
Uczyć nauczycieli. Droga, pole i podstęp

dr Iwona Sosnowska – Wieczorek
Szkoła jako miejsce pozytywnego myślenia
o rozwoju 

Przerwa kawowa

dr Anna Lipiec
Edukacja muzyczna w szkole kluczem do
wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży

dr Lidia Wollman
Realizacja programu czy rozwijanie dyspozycji
uczenia się? Wyzwania nowoczesnej edukacji.

Przerwa obiadowa. Spacer po szkole.
Prezentacja pracowni szkoły ćwiczeń.
Spotkanie zarządu i członków SNEP

Program konferencji:



15:00-17:00

Sesja warsztatowa – zajęcia do wyboru:

Warsztaty przyrodnicze
Edukacja przez przygodę

Aleksandra Szyszka, Barbara Ziemer
 

Warsztaty matematyczne
Matematyczne wędrówki

Małgorzata Piotrowska - Hachuła 
 

Warsztaty informatyczne
Jak rozwijać zainteresowania i umiejętności informatyczne

Marek Szafraniec
 

Warsztaty BLP
Rozwijanie potencjału uczenia się w praktyce

dr Lidia Wollman



Profesor Akademii WSB. Nauczyciel licznej grupy pedagogów pracujących w szkołach i
przedszkolach. Autorka szesnastu książek o tematyce edukacyjnej, w tym wydanej 
w 2020 r. "Konteksty edukacji szkolnej w obszarach indywidualnych doświadczeń"
przez Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB. 
Redaktor licznych monografii naukowych, a także ponad stu artykułów. W jej dorobku
znajdują się m.in. prace naukowe dotyczące funkcjonowania systemu edukacji i jego
obrazu jako wartości szkoły i uczenia się na różnych etapach edukacji.
Od 2004 r. nauczyciel dyplomowany. W latach 1994 - 2018 - rzeczoznawca
Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie podręczników i programów szkolnych
edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Ekspert mian. podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Autorka i organizator doskonalenia i kształcenia zawodowego kadry pedagogicznej 
na terenie województwa śląskiego. W latach 2007-2013 - Koordynator merytoryczny 
i kierownik dziewięciu projektów europejskich z obszaru Kapitał Ludzki 
w Uniwersytecie Śląskim m.in. „Aktywny w kole – aktywny w życiu”, „Partnerzy 
w nauce”, „Szkolny doradca zawodowy”. Koordynator merytoryczny dwóch projektów
europejskich w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Autorka projektów
edukacyjnych w tym Struktura i funkcjonowanie systemu oświaty w województwie
śląskim – model Regionalnej Sieci Kształcenia Zawodowego  zrealizowanego przez
Główny Instytut Górnictwa.
Od 2018 Przewodnicząca Komisji Edukacji Zawodowej Regionalnej Izby Gospodarczej w
Katowicach. W 2019 r organizator i prowadząca panel na temat "Rynek pracy 
i edukacja. Jak skutecznie monitorować politykę edukacyjną„ na Europejskim Kongresie
Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.  
Wiceprezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej
Wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Złotym Krzyżem Zasługi.

dr hab. Eugenia Rostańska 



Prezes Fundacji In Corpore, dyrektor Centrum Diagnostyki i Terapii In Corpore; dyrektor
Publicznej i Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, dyrektor Placówki
Doskonalenia Nauczycieli, wcześniej adiunkt na Uniwersytecie Śląskim (2005-2012).
Specjalista rehabilitacji słuchu i mowy oraz rehabilitacji poimplantowej, logopeda,
surdopedagog, terapeuta rodzinny, specjalista wielu innowacyjnych terapii (Tomatis,
biofeedback i inne); specjalista ds. marketingu i zarządzania; założycielka Instytutu
Dysleksji oraz Instytutu Psychologicznych Ekspertyz Sądowych; autorka i kierownik
naukowy studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej, wczesnego
wspomagania, neurologopedii i innych; autorka licznych kursów doskonalących,
poradników merytorycznych; autorka i współautorka książek oraz artykułów 
o tematyce terapeutycznej; nauczyciel akademicki; badacz; wykonawca projektów 
o charakterze edukacyjnym; organizatorka wielu inicjatyw społecznych mających na
celu poprawę jakości życia osób dysfunkcyjnych; organizatorka licznych akcji
społecznościowych, kampanii społecznych, debat telewizyjnych, kongresów 
i konferencji o zasięgu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym dla pedagogów,
logopedów, psychologów, pracowników socjalnych oraz lekarzy; od kilkunastu lat
skutecznie integruje środowiska: medyczne, edukacyjne, pomocowe, organizacje
pozarządowe, środowiska parlamentarne oraz media.

dr Iwona Sosnowska-Wieczorek



  
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na
Wydziale Teorii, Kompozycji i Edukacji Muzycznej. Ukończyła również trzyletnie studia
na kierunku Muzyka i Ruch w Terapii oraz posiada certyfikat I stopnia metody Ruchu
Rozwijającego Weroniki Sherborne. W 2014 roku obroniła doktorat na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Obecnie pracuje jako adiunkt na Wydziale
Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, Specjalność Rytmika w Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, gdzie prowadzi zajęcia 
z rytmiki, techniki ruchu, kompozycji ruchowej utworów muzycznych, improwizacji
fortepianowej, plastyki i ekspresji ruchu oraz metodyki. Prowadzi również przedmioty
kierunkowe w Sekcji Rytmiki w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach. Uczestniczyła w wielu kursach i warsztatach 
z zakresu rytmiki, techniki ruchu, kompozycji ruchowej, improwizacji fortepianowej 
i solfeżu Dalcroze'a w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Austrii, Portugalii 
i Kanadzie. Wykłada i prowadzi warsztaty w Polsce i za granicą: w Austrii, Wielkiej
Brytanii, Ukrainie, Niemczech, Portugalii i Kanadzie.
Anna Lipiec została laureatką II nagrody na Międzynarodowym Konkursie Rytmiki 
w zakresie choreografii muzyki w Remscheid w Niemczech w 2015 roku. 
W tym samym roku otrzymała Nagrodę Indywidualną Dyrektora Centrum Edukacji
Artystycznej II stopnia za szczególny wkład w rozwój szkolnictwa artystycznego w
Polsce. W 2017 roku otrzymała Medal Państwowy za Długoletnią Służbę za wzorowe,
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w
służbie Państwa.

dr Anna Lipiec



Adiunkt w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, do 2019 dyrektor przedszkola,
wcześniej pracowała 18 lat w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Szkole
Podstawowej w Pielgrzymowicach. Autorka książki "Społeczna przestrzeń edukacji",
współautorka książki "Dziecko w świecie przyrody". Wraz z S. Cz. Michałowskim 
i B. Dymarą redagowała serię Nauczyciele – Nauczycielom, a wraz z A. Górniok-Naglik
książki "Sztuka bycia nauczycielem".
Pani Lidia jest również autorką ponad 70 artykułów. 
Współzałożycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej 
oraz Stowarzyszenia Brzozowe Wzgórze w Jasienicy. Prowadziła klasę autorską 
i szereg innowacji pedagogicznych z inspiracji prof. dr hab. Ryszarda Łukaszewicza 
i prof. dr hab. Bogusława Śliwerskiego. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Obecnie inspiruje
studentów i nauczycieli do zmian na rzecz poprawy edukacji małego dziecka. 
Wspiera i promuje edukację demokratyczną, domową i ekologiczną.

dr Lidia Wollman



Ukończyła studia magisterskie na wydziale oraz studia podyplomowe „Zarządzanie w
oświacie” i studia Podyplomowe „Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i
Przedszkolna”.
Współzałożycielka Fundacji „Elementarz”
W latach 1992 - 1999 dyrektorka Szkoły Podstawowej Fundacji ELEMENTARZ. Od 1999 r.
dyrektorka Zespołu Szkół Fundacji ELEMENTARZ, od 2020 r dyrektorka Niepublicznej
Szkoły Muzycznej I Stopnia Elementarz w Katowicach.
Autorka programów nauczania oraz kilkudziesięciu podręczników, zeszytów ćwiczeń 
i poradników dla nauczycieli, m.in.: „Elementarz Pierwszej Klasy”, „Słońce na stole”,
„Czarodziejski dywan”, „My i nasz Elementarz”, „My i nasza szkoła”, „Małe Przedszkole”.
Współautorka programu nauczania i podręczników dla dzieci polonijnych „Włącz Polskę”
– projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej. 
Wieloletnia wykładowczyni na Uniwersytecie Śląskim (zintegrowana edukacja
wczesnoszkolna). Koordynatorka projektów edukacyjnych w ramach grantów
szwajcarskich, EFS i Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
Wyróżniana za swą działalność twórczą i społeczną, m.in. 
- za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej (Kuratorium Oświaty
1990), 
- za bestseller dla dzieci „Słońce na stole” ( Krajowa Izba Wydawców 2000), 
- w 2008 roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej (Ministerstwo Edukacji
Narodowej)
- w 2015 roku została Kobietą Sukcesu Województwa Śląskiego.
Jej działalność projektowa doprowadziła m. in. do utworzenia w Polsce wielu Zespołów
Wychowania Przedszkolnego. Fundacja „Elementarz”, którą współzałożyła, uratowała
przed likwidacją kilkadziesiąt Małych Szkół, głównie w środowiskach wiejskich. 

mgr Maria Lorek 



Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji.
W trakcie przewidziane są przerwy kawowe i obiad. Jarosze bądź weganie proszeni są o
zaznaczenie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym.
W przypadku zagrożenia COVID 19 konferencja odbędzie się w formule zdalnej.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
PROGRAMU WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014 -2020

WARTOŚĆ PROJEKTU
1 310 487, 96 PLN

OTRZYMANE DOFINANSOWANIE
1 310 487, 96 PLN

UWAGI ORGANIZACYJNE

Fundacja Ekologiczna Wychowanie i Sztuka „Elementarz”
ul. Studencka 18

40-743 Katowice
www.scelementarz.pl 

 


