
WARSZTATY DYDAKTYCZNE UAM – HARMONOGRAM  
DS. Jowita, ul. Zwierzyniecka 7 

data A od godz. 18:30 B od godz. 17:30 Sala D od godz. 17:00 
 

13.01.2020 

 

Prezentacja jako forma zaliczenia zajęć – 
prof. UAM dr hab. Jakub Isański  
(godz. 17:00 – 18:30),1 spotkanie 

COIL - Collaborative Online International Learning - jako 
forma rozwijania kompetencji  interkulturowych 
studentów i pracowników – mgr Katarzyna Radke  
(godz. 17:30 – 19:00), 2 spotkania 

Jak zwiększyć skuteczność zajęć? Wpływ stylów 
myślenia na sukces wykładowcy - mgr Katarzyna 
Czajkowska, mgr Marta Rudnicka  
(godz. 17:00 – 18:30),1 spotkanie 

 

 

20.01.2020 

Rozwijanie sprawności mówienia w języku obcym na 
poziomie zaawansowanym – prof. dr hab. Krystyna 
Droździał-Szelest, mgr Mirosława Anna Domińska 
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

COIL - Collaborative Online International Learning - jako 
forma rozwijania kompetencji  interkulturowych 
studentów i pracowników – mgr Katarzyna Radke  
(godz. 17:30 – 19:00), 2 spotkania 

 

 

27.01.2020 

  Humanistyczny ogród nauk i sztuk - prof. UAM dr hab. 
Jan Wawrzyniak (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania  

Tworzenie prezentacji w programie PREZI - prof. UAM dr 
hab. Konrad Dominas (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

 

03.02.2020 

Emisja głosu w pracy dydaktycznej - dr Joanna Piech-
Sławecka (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

Humanistyczny ogród nauk i sztuk - prof. UAM dr hab. 
Jan Wawrzyniak (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

Tworzenie prezentacji w programie PREZI - prof. UAM dr 
hab. Konrad Dominas (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

 

10.02.2020 

Emisja głosu w pracy dydaktycznej - dr Joanna Piech-
Sławecka (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

Humanistyczny ogród nauk i sztuk - prof. UAM dr hab. 
Jan Wawrzyniak (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

Tworzenie prezentacji w programie PREZI - prof. UAM dr 
hab. Konrad Dominas (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

 

 

17.02.2020 

Emisja głosu w pracy dydaktycznej – dr Joanna Piech-
Sławecka (godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

Aktywizacja studentów podczas ćwiczeń (na przykładzie 
praktycznej nauki języka obcego) - mgr Magdalena 
Kiełbowicz (godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

  

 

 

24.02.2020 

„First coach then teach” – jak praktycznie 
wykorzystać umiejętności coachingowe do rozwijania 
autonomii studentów - mgr Katarzyna Bieniecka-
Drzymała (godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

Uaktualnienie wiedzy i umiejętności w zakresie 
prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka obcego - 
mgr Anna Matera – Klinger  
(godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

iSpring Free: Od prezentacji Power Point do kursu e-
learningowego - dr Olga Bambrowicz  
(godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

 

 

02.03.2020 

„First coach then teach” – jak praktycznie 
wykorzystać umiejętności coachingowe do rozwijania 
autonomii studentów - mgr Katarzyna Bieniecka-
Drzymała (godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

Uaktualnienie wiedzy i umiejętności w zakresie 
prowadzenia zajęć z praktycznej nauki języka obcego - 
mgr Anna Matera – Klinger  
(godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

iSpring Free: Od prezentacji Power Point do kursu e-
learningowego - dr Olga Bambrowicz  
(godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 

 

 

09.03.2020 

Jak ugryźć rozumienie tekstu pisanego? O pracy z 
tekstem na zajęciach językowych – dr Anna 
Grochowska-Reiter  
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

Usłyszmy się nawzajem. Perspektywa wykładowcy a 
perspektywa studenta na zajęciach z osobami z wadą 
słuchu - mgr Anna Nabiałek, mgr Joanna Nehring i 
studenci (godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie  

iSpring Free: Od prezentacji Power Point do kursu e-
learningowego - dr Olga Bambrowicz  
(godz. 17:00 – 18:30), 3 spotkania 



 

 

16.03.2020 

„Rozwiąż problem” adaptacje dyskusji „Open Space” 
i „Walta Disneya” na lektoracie języka obcego - mgr 
Danuta Furszpaniak,  
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

  

 

 

23.03.2020 

„Rozwiąż problem” – dyskusja na lektoracie języka 
obcego - mgr Danuta Furszpaniak, 
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie  

Jak uczyć się efektywnie? Kompetencje zintegrowane - 
przedmiot fakultatywny PNJ dla studentów Filologii - dr 
Leonor Sagermann Bustinza, mgr Milena Moreno 
Jiménez, (godz. 17:00 – 18:45), 1 spotkanie 

Jak zachęcić wszystkich studentów do mówienia na 
zajęcia z języka obcego i jak zredukować ich stres? - Bas 
van der Ham (godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

 

 

30.03.2020 

Dobre zajęcia dydaktyczne w szkole wyższej - czyli 
jakie? - dr Izabela Marciniak  
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

 Jak zachęcić wszystkich studentów do mówienia na 
zajęcia z języka obcego i jak zredukować ich stres? - Bas 
van der Ham (godz. 17:00 – 18:30), 2 spotkania 

 

 

06.04.2020 

Lektorat z ogólnego i specjalistycznego języka obcego  
- dr Izabela Marciniak  
(godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

Niemy film krótkometrażowy na zajęciach z praktycznej 
nauki języka obcego - dr Sebastian Chudak 
 (godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

 

13.04.2020 Wielkanocny poniedziałek Wielkanocny poniedziałek Wielkanocny poniedziałek 

 

 

20.04.2020 

Wykorzystywanie emisji głosu i sztuki wystąpień 
publicznych dla budowania wiarygodności 
nauczyciela akademickiego - dr Krzysztof Wawrzyniak 
(godz. 17:00 – 19:15), 2 spotkania 

Cudzoziemcy wśród studentów UAM: „Incydenty 
krytyczne” w pracy nauczyciela akademickiego - dr 
Sebastian Chudak (godz. 17:00 – 18:30), 1 spotkanie 

 

 

27.04.2020 

 

Wykorzystywanie emisji głosu i sztuki wystąpień 
publicznych dla budowania wiarygodności 
nauczyciela akademickiego - dr Krzysztof Wawrzyniak 
(godz. 17:00 – 19:15), 2 spotkania  

 

 

 

 


