
  

Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku | al. gen. J. Hallera 14 | 80-401 Gdańsk   
tel. 58 34 04 100, 58 34 04 110 | pcen@pcen.gda.pl | www.pcen.gda.pl 

 

Konferencja online 
Pomorska i ukraińska szkoła – jak być bardziej dla 
siebie, łącząc doświadczenia? 
 
8 grudnia 2022 r. 
Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 
ClickMeeting 

 

11.45 możliwość wejścia na platformę ClickMeeting 

12.00 powitanie uczestników 

Ewa Furche – dyrektor Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 

12.05 Kluczowe kompetencje XXI wieku potrzebne od zaraz – ukraińscy uczniowie  
w polskiej szkole 

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM – Katedra Ekologii i Ochrony 
Środowiska, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie 

12.35 Co mówią nam uczniowie z Ukrainy i ich rodzice? 

Inna Shostak – doktor nauk historycznych, docent Katedry bezpieczeństwa 
narodowego i politologii Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska”, socjolog 

12.55 Bądź delikatny w pracy z ludźmi 

Paweł Burczyk – aktor teatralny i filmowy, nauczycieli i mentor, współlaureat 
Oskara (za film Ida) 

13:35 Jak wspomóc ucznia z doświadczeniem migracji w osiągnięciu sukcesu na 
egzaminie ósmoklasisty - 10 podpowiedzi 

dr Beata Katarzyna Jędryka – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej 
Uniwersytetu Warszawskiego 

14:00 Klub książki celów zrównoważonego rozwoju dla dzieci z Ukrainy w Polsce 

Olena Ivanchenko – pracownik socjalny i eko-art-terapeutka z Ukrainy, pracuje  
z dziećmi z Ukrainy w Polsce, wspierając i harmonizując ich stan emocjonalny 

14.20  Gotowość Twoja i szkoły na zmiany 

Dorota Suchacz – dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, doradca 
metodyczny ds. języka angielskiego 

14.45 zakończenie konferencji 
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Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM, biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze 
Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie. Popularyzator 
nauki i bloger. Z wykształcenia i powołania nauczyciel (absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej  
w Olsztynie).  

Doświadczenie dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii i biotechnologii, 
pielęgniarstwa oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodniczego, zajęcia 
dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z kształceniem nauczycieli, wykłady dla dorosłych 
oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Liczne wykłady i zajęcia praktyczne dla uczniów  
ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, w ramach projektów edukacyjnych oraz Uniwersytetu 
Dzieci. Inicjator i organizator olsztyńskiej kawiarni naukowej. Autor licznych artykułów dydaktycznych, 
broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologicznej i współautor podręcznika dla szkół. 
W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. 
Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki, pierwszej edycji w Olsztynie Europejskiej Nocy 
Naukowców, Nocy Biologów, Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. 
Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacja), nauczaniem metodą projektu, notowaniem wizualnym 
(myślografia), kamishibai, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji 
pozaformalnej. 

Więcej na e-portfolio:  https://czachorowski1963.blogspot.com/  

 

Inna Shostak, doktor nauk historycznych, docent Katedry bezpieczeństwa narodowego 
i politologii Uniwersytetu Narodowego «Akademia Ostrogska», socjolog 
(https://qa.oa.edu.ua/cv/inna_shostak) 
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Urodziła się w Ostrogu w Ukrainie. W 2002 r. otrzymałam stopień magistra historii na Uniwersytecie 
Narodowym «Akademia Ostrogska». W 2004 r. obroniła doktorat, kierunek historia na Uniwersytecie 
Narodowym im. Iwana Franki.  W latach 2015, 2016, 2017, 2019 była stypendystką Fundacji «Wolność  
i Demokracja». 

Staże naukowe: 
2011 – Międzynarodowa Szkoła Humanistyczna Europy Wschodniej Uniwersytetu Wrocławskiego; 
2017 – Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego; 
2018 – Wyższa szkoła biznesu i przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim; 
2022 – Zakład Historii XIX wieku Uniwersytetu Warszawskiego. 
http://historia.uw.edu.pl/personel/inna-shostak/ 
Od 1995 r. jest członkiem Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej (Ostróg, Ukraina). 
Zainteresowania naukowe – artykuły naukowe: 
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=PkGJ7foAAAAJ 

 

 

Paweł Burczyk, aktor, reżyser, scenarzysta i producent. 

Wykreował ponad 130 ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Zaufało mu ponad stu reżyserów. 
Wykładowca akademicki z trzydziestoletnim doświadczeniem na uczelniach teatralnych: Akademia 
Teatralna w Warszawie, Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia 
(wydział aktorski), Accademia d' Arte Drammatica della Calabria. Wykłada również „Techniki aktorskie 
w Biznesie" na uczelniach: MBA Szkoła Główna Krajowa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, 
Kozminski Advanced Management Program - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
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Beata Katarzyna Jędryka – adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, 
doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, glottodydaktyk i pedagog. Autorka 
specjalizacji glottodydaktycznej na Wydziale Polonistyki oraz ścieżki Dydaktyka języka polskiego jako 
obcego w ramach studiów podyplomowych „Filologia w praktyce”, metodyk i praktyk nauczania języka 
polskiego jako obcego/ drugiego/ odziedziczonego dzieci i dorosłych. Autorka licznych pomocy 
dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego oraz drugiego, w tym pierwszej w Polsce 
Metodyki nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz 
programu dydaktycznego Ja i mój świat. Specjalizuje się w rozwiązaniach metodyczno-dydaktycznych 
z zakresu nauczania polszczyzny dzieci w wieku szkolnym oraz wczesnoszkolnym. Swoje praktyczne 
umiejętności zdobywała w Polsce, w Ukrainie oraz Stanach Zjednoczonych prowadząc zajęcia  
w szkołach polonijnych, szkołach dwujęzycznych oraz wielokulturowych placówkach przedszkolnych 
w New Jersey. Obecnie zajmuje się nauczaniem dwujęzycznym dzieci oraz dydaktyką języka polskiego 
jako języka edukacji szkolnej. Opracowuje materiały dydaktyczne dla uczniów z doświadczeniem 
migracji. Koordynator i współautor pakietu Nowe narzędzia i metody glottodydaktyczne – JES 
Przyroda. 

 

 

Dorota Suchacz, prawnik, filolog angielski, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. dr  
W. Pniewskiego w Gdańsku, doradca metodyczny PCEN. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, 
coach i trener. Koordynator sieci dyrektorów województwa pomorskiego w Centrum Edukacji 
Nauczycieli (ABC Młodego Dyrektora). Autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego i innowacyjnej 
edukacji (Edukacja Pomorska). Specjalizuje się w prawie oświatowym, wspomaganiu sprawnego 
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zarządzania oświatą z zastosowaniem nowoczesnych technologii oraz zarządzaniu zmianą dla rozwoju  
i wzmacniania placówek edukacyjnych. 
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