
Szanowni Państwo, 

Do wygłoszenia wykładów oraz prowadzenia zajęć warsztatowych zaprosiliśmy wybitnych 
specjalistów, ekspertów w obszarach omawianych na konferencji. Są to m.in.  

Prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak 

 

  
 
 
 
  

Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu 
Łódzkiego, kierownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk 
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego,  wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Pedagogicznego (2011-2014) i członek Rady Naukowo-Zarządczej European Educational 
Research Association; prowadzi badania dotyczące problematyki zawodu nauczycielskiego, 
a zwłaszcza takich zagadnień jak: kształcenie nauczycieli, uwarunkowania pracy i rozwoju 
nauczyciela, profesjonalizm w zawodzie nauczyciela i profesjonalizacja zawodu 
nauczycielskiego, powodzenia i niepowodzenia zawodowe nauczycieli, kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe nauczyciela. 
 
Marek Szurawski 
Tłumacz i dziennikarz, pomysłodawca i współprowadzący firmę ECCE HOMO XXI, od wielu lat 
zajmuje się metodami treningu pamięci, rozwoju osobowości i możliwości umysłowych; 
prowadzi autorskie seminaria „Nowoczesne techniki uczenia się” oraz „Pamięć w biznesie 
i zarządzaniu” w rozmaitych Centrach Szkoleniowych, instytucjach i szkołach wyższych . 
Autor programów radiowych i telewizyjnych poświęconych kształceniu pamięci, w tym 
Radiowego Treningu Pamięci i Chwili na Myślenie. Twórca Memoriad Szkolnych. 
 
Marta Miłoń 
      
Z wykształcenia psychopedagog kreatywności, terapeuta pedagogiczny i nauczyciel plastyki. 
Zawodowo zajmuje się prowadzeniem zajęć, szkoleń i warsztatów dla dzieci, rodziców, a 
także nauczycieli z zakresu wspierania kreatywności i zdolności, udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz aktywnych metod generowania pomysłów 
i alternatywnych technik rozwiązywania problemów. 
 
Na co dzień jest związana z edukacją nieformalną - poprzez działanie jako wolontariusz w 
zajęciach ulicznych Stowarzyszenia "Mierz Wysoko" oraz jako blogerka w projektach 
parentingowych w sieci.  
 
Witold Kołodziejczyk 
 
Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog”, twórca Collegium Futurum – szkoły 
przyszłości powstającej w Słupsku. Autor licznych publikacji promujących innowacje w 
zarządzaniu oświatą, trener kadry kierowniczej oświaty, promotor wykorzystania 
nowoczesnych technologii w edukacji. Autor książki "Gra o szkołę. W poszukiwaniu zasad 
zarządzania w nowych czasach". Współpracownik w zespole doradcy Prezesa Rady 
Ministrów w rządzie Jerzego Buzka, były wicedyrektor CODN. 
 
Elżbieta Tołwińska-Królikowska 



 
Pedagog szkolna i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w integracyjnej szkole 
podstawowej, wieloletnia kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia 
Nauczycieli w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, prezeska zarządu Federacji 
Inicjatyw Oświatowych. Trenerka szkoleń z zakresu psychoedukacji, edukatorka ds. praw 
człowieka i edukatorka programu Nowa Szkoła  grupa 100, ewaluatorka  projektów 
edukacyjnych i  trenerka prowadząca zajęcia z zakresu ewaluacji w edukacji, superwizorka 
zajęć edukacyjnych, autorka , współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych. 
Koordynatorka projektu SPO RZL „Małe Przedszkole w Każdej Wsi” i mniejszych projektów 
kierowanych do Stowarzyszeń Rozwoju Wsi prowadzących szkoły, koordynatorka działań 
merytorycznych w kolejnych projektach Federacji Inicjatyw Oświatowych i jej partnerów, w 
których powstawały małe przedszkola na terenach wiejskich, koordynatorka projektu „Z 
Małej Szkoły w Wielki Świat” POKL 3.3.4. 
 
Anna Jurewicz 
Z wykształcenia polonistka i trener sportowy (gimnastyka artystyczna), edukatorka -
szkoleniowiec, dyplomowany coach, mistrzyni praktyki NLP Polskiego Instytutu NLP w 
Warszawie .  
Przez wiele lat kierowała placówką doskonalenia nauczycieli. Prowadzi szkolenia od 1995 
roku. Zawodowo funkcjonuje przede wszystkim w obszarze oświaty i edukacji, szkoląc rady 
pedagogiczne i kadrę zarządzającą. Współpracuje też z organami prowadzącymi placówki 
oświatowe.  

 


