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ZAPRASZAMY
NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ I WARSZTATY 

IV EDYCJA CYKLU INTEGRACJA DLA EDUKACJI
Nowa podstawa programowa. 

Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. 
Placówka w XXI wieku – tradycja i nowoczesność.

ZAPRASZAMY DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ 
I WCZESNOSZKOLNEJ, DYREKTORÓW GIMNAZJÓW, KTÓRE PRZEKSZTAŁCĄ 

SIĘ W SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ

IV edycja cyklu INTEGRACJA DLA EDUKACJI

poświęcona jest REFORMIE EDUKACJI

oraz działaniom dedykowanym wprowadzeniu

NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ,

nauki KODOWANIA I PROGRAMOWANIA,

przygotowaniu wspierającej przestrzeni 
edukacyjnej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane jako cykl ogólnopolskich konferencji,  
które odbędą się w 9 miastach wojewódzkich. 

Podjęta przez nas tematyka stanowi odpowiedź na aktualne wydarzenia oświatowe oraz  
uwzględnia obszary z dziedziny edukacji, zgłaszane przez nauczycieli i pracowników oświaty, 

jako wymagające omówienia, dlatego wspólnie z Państwem pragniemy się nad nimi pochylić.
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PRELEGENCI

Mirosława Matczak
Konsultant Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, nauczyciel 

dyplomowany, edukator - moderator WODN, ekspert MEN ds. awansu zawodowego, posiada 
certyfikat edukatora w zakresie metody Numicon. Autorka licznych szkoleń i opracowań 
metodycznych dla nauczycieli edukacji elementarnej. Posiada doświadczenia jako szkolny 

organizator rozwoju edukacji i koordynator sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli 
w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

Maciej Krzywda-Pogorzelski
Redaktor Naczelny EiSystem Sp. z o.o., od 25 lat zaangażowany w tworzenie oprogramowania 

edukacyjnego dla największych polskich wydawców (m.in. WSiP, PWN). W latach 2001-
2008 Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych a potem Publikacji Encyklopedycznych 
PWN. Od roku 2010 kierował opracowaniem systemu profilaktyki, rozpoznawania i terapii 

specjalnych problemów edukacyjnych „Eduterapeutica”. Współzałożyciel i Dyrektor 
Programowy Fundacji Przyjaźni Polsko-Japońskiej NAMI, łącząc doświadczenia z zakresu 
identyfikacji i rozwijania funkcji poznawczych kluczowych dla codziennych umiejętności 
zdobyte w projekcie Eduterapeutica z typowym dla edukacji japońskiej wykorzystaniem 

poznawania przez ruch oraz pamięci ruchowej, proponuje nowe podejście do nauki 
programowania rozwijane obecnie w projekcie „Programowanie w ruchu”.

Andrzej Peć
Pedagog, regionalista, nauczyciel/nauczyciel akademicki, trener/edukator Europejskiego 

Centrum Szkoleniowego, autor i współautor wielu publikacji metodyczno - dydaktycznych m. 
in. z zakresu edukacji małego dziecka, edukacji regionalnej, społecznej i ICT. Członek zespołu 

nominowanego do WORLD SUMMIT AWARD 2007 za najlepszy projekt e-learningowy 
w Polsce, współtwórca Ogólnopolskiego Programu „Twórczy Nauczyciel –

Twórcza Edukacja” oraz projektu edukacyjnego P21 – Twórcze Przedszkole XXI wieku. 
Ekspert metodyczny Firmy Funtronic, członek i koordynator Zespołu Autorskiego Pakietów 

Edukacyjnych FUNKODOWANIE.
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Firma edukacyjna, która buduje dla Państwa i dla edukacji ofertę niepowtarzalnych pomocy 
i narzędzi dydaktycznych. Wprowadza rozwiązania, pozwalające na efektywną realizację założeń 
polityki oświatowej, wspiera proces tworzenia i wyposażania bezpiecznych miejsc dla dzieci. 

Instytucja edukacyjna podejmująca działania na rzecz zaangażowania biznesu w edukację i rozwój. 
Angażuje się w projekty edukacyjne i wspólnie z instytucjami pożytku publicznego, szuka dobrych 
i skutecznych pomysłów na edukację.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi od wielu lat z sukcesami wspiera proces 
doskonalenia nauczycieli i prowadzi działania na rzecz edukacji, realizując granty i projekty, 
wspierające proces nauczania. Szerzy ideę nowych rozwiązań i wprowadza je do placówek.

Założona w 1985 r. firma edukacyjna oferująca unikalne i innowacyjne pomoce, tworzone 
w odpowiedzi na zapotrzebowanie nauczycieli i uczniów, by wspierać i inspirować naukę i zabawę 
w pracowniach na całym świecie. Obecnie lider na rynku edukacyjnym w Wielkiej Brytanii. 
Każdego roku wprowadza na rynek ponad 350 innowacyjnych i wyselekcjonowanych produktów 
dedykowanych wszystkim segmentom edukacji. Produkty TTS są bezpieczne i posiadają 
odpowiednie certyfikaty.

Producent interaktywnych rozwiązań w edukacji. Z pasją tworzy nowoczesne i zaawansowane 
technologicznie pomoce dydaktyczne, które ułatwiają pracę wychowawcom, a dzieciom pozwalają 
uczyć się podczas zabawy.
Rozwiązania pozwalają placówkom edukacyjnym oraz rehabilitacyjnym połączyć tradycyjne metody 
pracy z nowoczesną technologią.

Firma Eduexpert Sp. z o.o. została utworzona przez zespół doświadczonych ekspertów z branży 
edukacyjnej i technologicznej. Wieloletnia praktyka i wiedza każdego z nas oraz specjalizacja 
w poszczególnych obszarach, pozwala nam na wydawanie produktów edukacyjnych, 
w szczególności multimedialnych - na rynek oświatowy polski oraz zagraniczny.
Ponadto do naszego zakresu działań należy komplementarne projektowanie usług doradczych, 
szkoleniowych, technologicznych oraz na ich sprawną realizację. Naszym celem jest wspieranie 
firm, szkół oraz samorządów we wszelkich działaniach związanych z edukacją i technologiami.

EI System to zespół współpracujących od kilkunastu lat najwyższej klasy specjalistów technologii 
edukacyjnych i językowych, którzy złączyli swoje siły w samodzielnym przedsięwzięciu. 
Innowacyjne podejście do wykorzystania technologii w edukacji, pozwala na znajdowanie rozwiązań 
skutecznych, praktycznych oraz łatwych do wdrożenia i utrzymania.
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