DZIEŃ 1 - SOBOTA 06.04.2019
9.00 - 11.00
10.00 - 10.30
10.35 - 11.05

Rejestracja uczestników konferencji
AKADEMIA RODZICA
sesja 1
ANGELIKA TALAGA: Jak znajomość drugiego języka wpływa na Twój mózg, osobowość i
sposób postrzegania świata.
sesja 2

TOMASZ SMACZNY: Wolna zabawa vs zorganizowane zajęcia dla małych dzieci. Sprzeczność
czy wyzwanie, które da się pokonać?

przerwa kawowa

11.30 - 12.25
12.25 - 12.45
12.45 - 13.45

13.45 - 14.00
14.00 - 15.00

SYNERGY GARDEN 2019
dla lektorów / metodyków
dla właścicieli / managerów
OLA KOMADA: oficjalne rozpoczęcie konferencji.
Co za nami, co przed nami, czyli podsumowania, plany, niespodzianki…

sesja
otwarcia
przerwa kawowa
sesja 1
BOGNA ŚMIEJA: Starszy Miś w praktyce, czyli MAGDA SZUBER: System motywacyjny,
inspiracje i triki na lekcjach Savvy Ed.
wdrażanie, odbudowa prestiżu zawodu
lektora - jak pracować z naszą kadrą?
przerwa kawowa
sesja 2
EWELINA DAGIEL SURMAŃSKA: Jak nie
OLGA I MICHAŁ WILCZYŃSCY: ABC Managera
zostać niewolnikiem Lesson Schedule? Czyli Reklam na Facebooku.
wariacje na temat naszych lekcyjnych
"klocków."

15.00 - 15.30
15.30 - 16.30

lunch - pyszne kanapki i ciepłe napoje
sesja 3
OLA KOMADA: Ewolucja Teddy Eddie - od
słodziaka po super bohatera. Prezentacja
nowej odsłony poziomu School.

DR MARTA KOTARBA: Cztery kolory
osobowości - jak efektywnie komunikować
się w zespole? PART 1

16.30 - 16.45
16.45 - 17.45

przerwa kawowa
sesja 4
SONJA GÓRNIAK: As w rękawie, czyli jak
zrobić coś z niczego - gry lekcyjne nie
wymagające mnóstwa przygotowań.

DR MARTA KOTARBA: Cztery kolory
osobowości - jak efektywnie komunikować
się w zespole? PART 2

17.45 - 18.00
18.00 - 19.00

przerwa kawowa
sesja 5
PROF. UAM DR HAB. JACEK PYŻALSKI: Od jajka do jabłka - dlaczego początek i koniec zajęć
jest szczególnie ważny w pracy z małymi dziećmi.

19.00
20.00
21.00

kolacja - tura 1
kolacja - tura 2
Integracja :)
DZIEŃ 2 - NIEDZIELA 07.04.2019
dla lektorów / metodyków
DR GRZEGORZ ŚPIEWAK: Ocenianie
kształtujące - blaski i mlaski.

9.00 - 10.00

sesja 1

10.00 - 10.30
10.30 - 11.30

przerwa kawowa / wspólne zdjęcie
sesja 2
EWA ZAWIERACZ - KARASIŃSKA: Pary, pary,
cudne pary! - jak do tego doprowadzić w
grupach 2-6 (Teddy Eddie).
przerwa kawowa
sesja 3
EWA SZCZĄCHOR: Pary, pary, cudne pary! jak do tego doprowadzić w grupach 7-10
(Teddy Eddie School i Savvy Ed).
przerwa kawowa
sesja 4
MAGDA SZUBER: 7 mitów w nauczaniu, jak i
nad czym warto pracować drogi lektorze?

11.30 - 11.45
11.45 - 12.45

12.45 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 14.15
14.15 - 15.15
15.15 - 15.25
15.30

przerwa kawowa
sesja 5

dla właścicieli / managerów
OLA KOMADA: Obsługa klienta w szkole
językowej, czyli co odkrył nasz cichy klient
dzwoniąc… DO WAS.
DIANA KUBICA: Jak pracować cudzymi
rękami? O stylach zarządzania i delegowaniu
zadań.
JOANNA ZIELIŃSKA: Moja szkoła, mój
rozwój, czyli jak miś stal się niedźwiedziem.

DARIUSZ WALKIEWICZ: Co można policzyć w
szkole językowej i dlaczego warto to liczyć?

DR PAWEŁ FORTUNA:
Pozytywna psychologia biznesu: Jak budować przewagę konkurencyjną?
zakończenie Konferencji Synergy Garden 2019
obiad (opcja dodatkowo płatna dla tych, którzy nie chcą się z nami jeszcze rozstać)

