DZIEŃ 1 - SOBOTA 24.04.2021
dla lektorów / metodyków
10:45 - 11:30
11.30 - 12:30

sesja
otwarcia
sesja 1

12.30 - 12.45
12.45 - 13:45

przerwa
sesja 2

13.45 - 14:15
14:15 - 15:15

przerwa
sesja 3

15:15 - 15:30
15:30- 16:30

16:30 - 16:45
16:45 - 17:45

17:45 - 18:00
18:00 - 19:00

przerwa
sesja 4

przerwa
sesja 5

sesja 6
plenarna

19.30 - ????

dla właścicieli / managerów

OLA KOMADA Co widać znad maseczki? Tradycyjne podsumowanie roku w Edu Bears
AGNIESZKA MATONIA Picture-perfect lesson MAGDALENA BLOCHOWSKA Od relacji do
– oczekiwania kontra rzeczywistość idealnie
windykacji, czyli kiedy pluszowy labrador
wyglądającej lekcji w grupie Teddy Eddie Start powinien pokazać swoją nieustępliwą naturę

MARCEL KLIMCZAK/IZABELA WALKIEWICZ
DOMINIKA MUŃKO Bo jak nie mózg, to co? –
Zarządzanie 2.1 – czyli co motywuje i jak
czyli o tym dlaczego metoda Teddy Eddie
kontrolować Igreki i Zety? (sesja partnera Edu
działa, a inne nie
Sky)

JOANNA ZIELIŃSKA Znaczenie dynamiki w
osiąganiu efektywności na lekcji angielskiego
(sesja partnera Dynamic Education)

JACEK CZŁONKOWSKI Skuteczna rozmowa
sprzedażowa jako nasz klucz do sukcesu

EWELINA DAGIEL-SURMAŃSKA Pieczątki,
naklejki, piąteczki, dobre słowo czy relacje –
znajdź swój styl zarządzania grupą i ciesz się
nauczaniem

DIANA KUBICA (Nie)wyboista droga od
Przedsiębiorcy do Lidera.

SONJA GÓRNIAK Nie od razu Kraków
zbudowano, czyli autonomia ucznia krok po
kroku

ADAM JAŃCZAK Magia nowej siedziby – Q&A
z właścicielami szkół

OLA KOMADA „Mam czas!” – czyli nieco więcej niż zarządzanie sobą w czasie
INTEGRACJA uczestników Synergy Garden!

DZIEŃ 2 - NIEDZIELA 25.04.2021
dla lektorów / metodyków
9:30 - 10:30

sesja 1

10:30 - 10:45
10.45 - 11.45

przerwa
sesja 2

11.45 - 12.00
12.00 - 13.00

przerwa
sesja 3

13.00 - 13.15
13.15 - 14.15

przerwa
sesja 4

14.15 - 14:30
14:30 - 15:30

przerwa
sesja 5
plenarna

15:30 - 15:45

dla właścicieli / managerów

MAŁGORZATA MANSOOR Jak wytresować OLA KOMADA Szkoła z apetytem na sukces –
Hybrydę – wskazówki i rozwiązania praktyków
wywiad-rzeka z KAROLINĄ BEZRĄK

EWA ZAWIERACZ-KARASIŃSKA Dancing with
Savvy Ed, czyli jak przetańczyć całą lekcję z
dużym miśkiem

BOGNA ŚMIEJA Lepiej solo czy w tandemie?
Czy warto i po co „wychowywać” Opiekuna
Metody w szkole?

dr GRZEGORZ ŚPIEWAK Gra o ‘Pron’ – czyli
dlaczego warto walczyć o wymowę w
nowoczesnej szkole językowej

dr hab. JOANNA FEMIAK Strategia i taktyka w
małej i dużej szkole językowej (sesja partnera
PTI)

KATARZYNA SKOLIMOWSKA Jak budować
nauczycielski dobrostan w zabieganej
codzienności

SYLWIA ANDERSON - HANNEY Pozytywna
Dyscyplina w biznesie, jako narzędzie
budowania dobrego zespołu

LIDIA WÓJCIK Jak świadomie odkrywać swoje potrzeby i odzyskać radość życia
zakończenie Konferencji Synergy Garden 2021

