
10:00  Wykład inauguracyjny 

11:30-14:00 Warsztaty/panele dyskusyjne

Sala warsztatowa Sala Seniorów Sala Mała Sala Piccolo Sala Amarantowa

Warsztat 1
Jestem Ok taki, jaki jestem –
o budowaniu poczucia
własnej wartości u dzieci.
Anna Mazek
FamilyLab (20 os)

Warsztat 2
Uważność w edukacji
- wymysł, moda czy
rzeczywiste wsparcie
dla uczniów i
nauczycieli?
Agnieszka
Pawłowska
Żyj uważnie (20os)

Warsztat 3
Mini mediacje – czyli
jak możemy być
częścią rozwiązania,
zamiast częścią
konfliktu
Katarzyna Dworaczyk
(12 os)

Co można w systemie
Rola lidera i pracy zespołowej w
procesie zmian
Przyjazna uczeniu się przestrzeń
szkoły.
EduTank 

Paulina Gryc - MIMINKO - o 
wyobraźni dziecka

Justyna Odrzykoska - Edukacja
przyrodnicza w publicznych
przedszkolach- czy jest ona 
możliwa?

Kamila Jakimowicz 
Kreatywność – Jak ją wspierać i 
jak nie przeszkadzać

NianiaVIP - Agnieszka Dolata

14:00-15:30 Przerwa obiadowa

15:30-18:00 Warsztaty/panele dyskusyjne

Warsztat 4
MIMINKO - o wyobraźni
dziecka
Paulina Gryc (20 os)

Warsztat 5
Granice bliskości,
granice lęku...
Marta Sitak (20os)

Warsztat 6
Czy agresja jest
czymś z czym
powinniśmy
prowadzić wojnę?
Natalia Minge (15 os)

Panel wydawniczo-autorski
Aleksander Baj- Wydawnictwo
Element
Justyna Owsińska- System
Wewnętrznej Rodziny
Anna Mazek- wyzwania dla 
dorosłych w szkole 
demokratycznej – spojrzenie 
przez pryzmat Juula
Agnieszka Pawłowska- Kraina
uważności
Katarzyna Dworaczyk – 
spotkanie autorskie

Wykład "Pedagogika Dzikiej 
Przyrody- w stronę głębokiej 
więzi z naturą"
Alina Michalik

Panel dyskusyjny
Przedszkola leśne - bez murów, z 
otwarciem na naturę…
Czym są przedszkola leśne, jak
wygląda ich codzienność, kto i 
jak je tworzy, co jest łatwe, a co
niekoniecznie w prowadzeniu 
takiego miejsca...

18.00 - 24.00 Open Space / Zjazd twórców i entuzjastów przedszkoli leśnych

21.00 Koncert



NIEDZIELA 11 CZERWCA

10.00 - 12.30 Warsztaty/panele dyskusyjne

Warsztatowa Seniorów Mała Piccolo Amarantowa

Warsztat 7
Dorosły jak latarnia morska
Teresa Piszczała-Nowak
FamilyLab (20 os)

Warsztat 8
Laboratorium DIY
Emilia Grzęda
Laboratorium Supeł (20 os)

Warsztat 9
Empatia dla NIE
Justyna Owsińska (15 os)

Wolna przestrzeń do
spotkań i swobodnych
rozmów

Katarzyna Dworaczyk - O dziecięcej
kreatywności, motywacji i współpracy
oraz jak to schrzanić

Anna Komorowska (Pracownia K) –
Naturalne place zabaw

Małgorzata Moszyk – O 
poszukiwaniu "nowej szkoły", 
poznaniu ucznia i odnalezieniu 
nowego miejsca w przestrzeni 
edukacji alternatywnej. New School*
w teorii i praktyce.

Anna Andrykowska - Wspieranie 
naturalnego rozwoju małego dziecka 
w podejściu Emmi Pikler.

12:30-13.30 przerwa obiadowa

13:30-16:00 Warsztaty/panele dyskusyjne

Warsztat 10
Jak towarzyszyć dziecku
w odkrywaniu świata i
rozwoju osobowości w
autonomii, szacunku i w
zgodzie z naturą?
Anna Andrykowska (15
os)

Warsztat 11
“O nadużywaniu”
O dbaniu o siebie
podczas pracy z
dziećmi. O priorytetach
- czy wiemy, jakie
mamy? Jakie są tego
konsekwencje?
Katarzyna Mitschke (15
os)

Mini wykłady
Emilia Grzęda - Błądzić
rzecz (nie)ludzka
Kacper Lemiesz - Tu
Uniwersytet
Bartek Tyrcha -
Antypedagogika

Wykład Prof. M. Budajczak
Edukacja domowa w praktyce.
(Czym jest, ile dzieci korzysta z tej 
możliwości edukacji w Polsce, jaki 
jest jej obecny stan prawny...)

Panel dyskusyjny
Jak to zrobić? Czyli opowieść o 
założeniu
własnego miejsca edukacyjnego
demokratycznej szkoły, przedszkola 
leśnego i innych.

16.15-17:30 Wykład zamykający


