9.30 - 11.00
10.00 - 10.30
10.35 - 11.05

11.45 - 12.40
12:40
12.45 - 13.45

13.45 - 14.15
14.15 - 15.15

DZIEŃ 1 - SOBOTA 07.04.2018
AKADEMIA RODZICA
Rejestracja uczestników konferencji
sesja 1
JUSTYNA SINIŁO-KUCZYŃSKA: Jak poznać czy kurs językowy dziecka przynosi efekty?
sesja 2
ALDONA SEREWA: Co warto wiedzieć o rozwoju kilkulatka, aby pomóc mu w nauce języka obcego?
SYNERGY GARDEN 2018
dla lektorów / metodyków
dla właścicieli / managerów
sesja
OLA KOMADA: oficjalne rozpoczęcie konferencji i podsumowanie minionego roku, czyli: jak miło Was
otwarcia widzieć i posłuchajmy chwilę jacy jesteśmy fajni ;-)
wspólne zdjęcie w sali plenarnej
sesja 1
ALDONA SEREWA: Dyscyplina i komunikacja na
DAWID BAŁUTOWSKI: Dobre relacje to dobra
zajęciach z kilkulatkiem. Dlaczego to takie trudne i komunikacja. Jak budować dialog z
co można zrobić?
pracownikiem?
lunch Restauracja WERONA
sesja 2
EWELINA DAGIEL SURMAŃSKA: Presentation,
practice and revision - o co tak naprawdę chodzi w
przyswajaniu i pogłębianiu kompetencji językowych
metodą Teddy Eddie.

PAWEŁ MARKIEWICZ I KAROL WĄTROBIŃSKI:
Czego nie mogą i za co odpowiadają szkoły
językowe?

15.15 - 15.30
15.30 - 16.30

przerwa kawowa
sesja 3
OLA KOMADA: Spuść dzieci z łańcucha! Jak
DIANA KUBICA: Grządki na lata. O budowaniu
poskromić swoje lektorskie obsesje kontrolowania oferty, tak aby osiągnąć wieloletnie kontynuacje
grupy?
oraz o wpływie celów i egzaminów na utrzymanie
klientów.

16.30 - 16.45
16.45 - 18.15

przerwa kawowa
sesja 4
SYNERGY SPOT: moderator Bogna Śmieja
A Perfect Teddy Eddie Lesson

19.00

kolacja Restauracja WERONA

9.15 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 11.30

11.30 - 11.45
11.45 - 12.45

12.45 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.20
14.20 - 15.20
15.20 - 15.35
15.40

SYNERGY SPOT: moderator Ola Komada
Success Stories + Poznaj Mój Biznes

DZIEŃ 2 - NIEDZIELA 08.04.2018
dla lektorów / metodyków
dla właścicieli / managerów
sesja 1
BOGNA ŚMIEJA: Co wspólnego ma zarzadzanie
PAWEŁ MARKIEWICZ I KAROL WĄTROBIŃSKI: Nie
grupą z drzewem, tangiem i szkołą Montessorii? taki diabeł straszny … czyli o RODO.
przerwa kawowa
sesja 2
MAGDALENA SZUBER: Kurka i jej piórka – jak
OLA KOMADA I EWELINA DAGIEL-SURMAŃSKA:
sprawdzić aby gry zapewniały coś więcej niż sam Trudne sprawy. Nie daj się zaskoczyć pytaniami
FUN?
klienta.
przerwa kawowa
sesja 3
DR GRZEGORZ ŚPIEWAK: How to Unwow the
PANEL DYSKUSYJNY: Jak przetrwać słabe miesiące
Wow. From (superficially) attractive to (really)
w naszej branży.
effective teaching & learning.
przerwa kawowa
sesja 4
MAGDALENA KANIA: Get away from your kids
KAROLINA SIBIELAK: Marketing w szkole
with a perfect ESCAPE plan!
językowej: trendy 2018 i praktyczne wskazówki.
przerwa kawowa
sesja 5
PROF. UAM DR HAB. JACEK PYŻALSKI:
Dobre relacje z uczniami - jak nie wpaść w sidła sloganu pedagogicznego?
zakończenie Konferencji Synergy Garden 2018
obiad (opcja dodatkowo płatna dla tych, którzy nie chcą się z nami jeszcze rozstać)

