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DR BOŻENA 

KANCLERZ  
Pedagożka z wykształcenia, pasji i 

doświadczenia. Od dziesięciu lat pracuje z 

dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Już w czasie 

studiów pracowała w Domu Młodzieży w 

Poznaniu. W 2015 roku ukończyła studia 

doktoranckie na Wydziale Studiów 

Edukacyjnych Uniwersytetu im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskując 

tytuł doktora nauk społecznych          w 

zakresie pedagogiki. Ukończyła także kurs w 

zakresie profilaktyki uzależnień oraz liczne 

szkolenia z metod           i technik budowania 

komunikacji opartej na relacji. Od pięciu lat 

zajmuje się szkoleniem w zakresie skutecznej 

komunikacji. Obecnie jest pedagogiem 

szkolnym i nauczycielem akademickim.  

Prelekcja: „Kreatywność i innowacyjność 

w realizacji podstawy programowej 

edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej - 



DOROTA TOMASZEWICZ 

 
• Coach ICC, Supervisor ICC, Trener, Asesor AC/DC, Ekspert ds. rozwoju organizacji, doradca 

zawodowy i edukacyjny, International Values Trainer, Współautor: Modelu Wartościowych 

Szkół®/ Modelu Doradztwa dla JST/ Założeń systemu wsparcia i rozwoju pracowników JST 

odpowiedzialnych za oświatę, Ekspert i współautor poradników, publikacji, materiałów 

w zakresie kompleksowego procesowego wspomagania szkół/ placówek ze szczególny 

uwzględnieniem rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, Ekspert merytoryczny 

ds. opracowywania i wdrażania Planów Rozwoju Oświaty. Certyfikowany 

Konsultant MindSonar®, MTQ48, ILM72, Delight Index™, Insightful Profiler™ (iP121). 

• Prelekcja: „Mowa motywująca (Power Speech)” 

• Warsztaty: "„MINDSONAR jako innowacyjne narzędzie do rozwoju osobistego i 

zespołowego” 

 



MONIKA JACKOWSKA 
Certyfikowany Coach (akredytacja ACC ICF), Trener oraz Specjalista        ds. Rozwoju 

z ponad 8-letnim doświadczeniem managerskim. Specjalizuje się w tworzeniu i prowadzeniu 

szkoleń z kompetencji miękkich oraz procesów coachingowych dla przedsiębiorstw. 

Jako Dyrektor kompleksowo zarządzała działaniem 3 placówek oświatowych, a także 

rekrutowała pracowników i koordynowała pracę podległych zespołów. Obecnie 

prowadzi firmę szkoleniowo-coachingową IRD -  regularne treningi, sesje coachingowe 

oraz procesy rozwijające potencjał. Równolegle pracuje na stanowisku specjalisty ds. rozwoju 

karier w Biurze Karier Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wspiera  organizacje pozarządowe. 

Jest również  członkiem Zarządu International Coaching Federation. Pasjonuje ją psychologia, 

w wolnych chwilach biega i podróżuję. 

Prelekcja: "Dawka energii" 

Warsztaty: "Innowacyjność zawsze w cenie - poznaj metody na rozwijanie 

kreatywności"  

 

 



MAGDALENA 
FALKOWSKA 

 

 
Certyfikowany trener i coach, absolwentka Mistrzowskiej Szkoły 

Storytellingu Biznesowego Storytelling of Business Success. Program 

Mastermind.  26 lat przepracowała w Telewizji Polskiej we Wrocławiu. 

Jej wieloletnie, praktyczne doświadczenie medialne jest bazą do pracy 

z klientami w obszarze skutecznej autoprezentacji, wystąpień, 

storytellingu i komunikacji. Prowadzi szkolenia, warsztaty i indywidualne i 

grupowe treningi. Pisze opowieści biznesowe na zamówienie. 

Współpracuje z Fabryką Opowieści, z którą zrealizowała m.in. 

storytellingowy projekt dla Collegium DA Vinci „Uczelnia Ludzi 

Ciekawych”, efektem którego jest 26 opowieści o uczelni i ludziach w 

niej pracujących. 

Warsztaty: "Storytelling w działaniach edukacyjnych, czyli dlaczego 

warto snuć opowieści” 

 
 

 

 

 



JUSTYNA KURZAWA 

 
Uwielbia uczyć. Choć ukończone studia (Matematyka 
oraz Technologia Informacyjna na Politechnice 
Poznańskiej, Logistyka i Spedycja na WSL, Organizacja 
i zarządzanie oświatą na WSB) pozwoliłyby Jej na 
obliczenie, ile kartonów należałoby przygotować, by 
zapakować do nich uczniów, stwierdziła, że zdobytą 
wiedzę spróbuje wykorzystać jednak troszkę inaczej. 
Zamiast liczyć kartony, rozwiązuje wraz z uczniami 
równie skomplikowane zadania. Zamiast zastanawiać 
się, w jaki sposób zorganizować wysyłkę, uczy (się) 
programowania robotów LEGO. Zamiast szacować 
koszty wynajęcia rakiety, angażuje się we współpracę z 
Klubem Seniora. 
Doradca metodyczny nauczycieli matematyki.  

Warsztaty: "Elementy pokoju zagadek na lekcjach 
matematyki - warsztaty z tworzenia i 
wykorzystywnaia qr-kodów, wykorzystanie 
darmowych platform do tworzenia kart pracy" 



MONIKA PACZKOWSKA 

 

 
Oligofrenopedagog. Prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze z 

dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną na 

wszystkich poziomach edukacyjnych.  

Współpracuje z firmami organizującymi szkolenia dla kadr 

pedagogicznych. Prowadzi szkolenia podnoszące kompetencje 

wychowawcze i rozwijające warsztat pracy nauczycieli o innowacyjne 

metody nauczania, a także wykłady i warsztaty podczas różnych 

konferencji z zakresu pedagogizacji rodziców, kreatywnej pedagogiki.  

Prowadzi także blog ekspercki „Bawię Uczę Doradzam” oraz jest 

obecna w portalach społecznościowych, propagując wiedzę z zakresu 

pedagogiki. W wolnych chwilach wolontariusz fundacji” Promień Słońca”. 

Aktywnie wspiera działalność Fundacji Active life. 

Warsztaty: "Pedagogika przygody” 

 

 

 

 



PIOTR CZEKIERDA 

 
Jest współzałożycielem i prezesem zarządu Collegium Wratislaviense oraz rektorem Collegium 

Leonardinum. Studiował politologię i filozofię na Uniwersytecie Wrocławskim, biznes na IESE 

Business School w Barcelonie (IFP) oraz kreatywne pisanie w Instytucie Badań Literackich 

Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem Leadership Academy for Poland.  Z nominacji 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zasiadał w V kadencji Rady Kuratorów Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich. W latach 2014 – 2018 był członkiem Rady Partycypacyjnej 

przy Prezydencie Wrocławia.  Pełnił także rolę mentora w MIT Enterprise Forum Poland – 

programie akceleracyjnym wspierającym najlepsze polskie startupy              w globalnym 

rozwoju, był nominowany w plebiscycie Gazety Wrocławskiej Polska The Times na Skutecznego 

Menedżera 2015 roku.  

Warsztaty: "Najpierw rzeczy najważniejsze! Czyli jak w ramach tutoringu 

odkrywać                z podopiecznymi priorytety i wartości oraz motywować do ich 

realizacji” 

 



JERZY ŚLIWA 

 

 
Mediator, trener mediacji, Prezes Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. 

Założyciel          w 1989 roku Fundacji "Dziecięce Listy do Świata", która popularyzuje 

mediacje,                    m.in. w programach "Szkoła Mediacji", "Szkoła Dialogu", "Agora 

Mediacji". Współinicjator kampanii "Pogódźmy się na Święta" i "Zgoda - prezent na Dzień 

Dziecka". Wielbiciel antycznej Grecji. 

Warsztaty: "Złota dziesiątka, czyli nigdy więcej bezradności w konflikcie" 

 



MATEUSZ KOZŁOWSKI 

Menedżer ds. Projektów Rozwojowych, Trener biznesu, badacz i trener 

Inteligencji Emocjonalnej – od ponad 8 lat współpracuje z 

polskimi          i międzynarodowymi organizacjami. Jego domeną, 

oprócz wsparcia efektywności organizacji jest praca na osobistych 

zasobach pracowników. Ukończył Studium Logoterapii ze specjalizacją 

Psychoterapii Integralnej: Noo-Psychoterapii z akredytacją Viktor Frankl 

Institut (Wiedeń) i International Association of Logotherapy and 

Existential Analysis. Wspiera proces znajdowania nowych domów dla 

dzieci z domów dziecka i pogotowia rodzinnego jako certyfikowany 

trener pieczy zastępczej autorskiego programy online „Dobra Rodzina”. 

Specjalizuje się w warsztatach, coachingu i konsultingu opartymi na 

Inteligencji Emocjonalnej, Wartościach i Sensie, Tożsamości osobistej . 

Dodatkowo zgłębia tematy Tożsamości Zespołów i Liderów oraz 

Zarządzania Procesami Motywacyjnymi.  

Warsztaty: "Rozwijanie odpowiedzialności osobistej w kontekście 

świadomości i wartości człowieka" 

 

 



 

 

WIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY:  

WWW.SSP-NF.WRZESNIA.PL/KREATYWNOSC-I-

INNOWACYJNOSC-W-EDUKACJI.HTML  

 


