
 

 

 

 

 

 

POWERGEDON 2022 

Konferencja Kurs na sukces – etap przygotowania uczestników mobilności podstawą 

efektywności projektów 

6 czerwca 2022 r. (poniedziałek) 

  

Godzina Zagadnienie 

10:00 Transport uczestników z Warszawy na miejsce wydarzenia 

12:00 – 13:00 Rejestracja uczestników | Lunch 

13:00 – 13:15 

Oficjalne otwarcie wydarzenia  

Przedstawiciel Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej  

Przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  

13:15 – 13:30 

Przygotowanie uczestników mobilności jako podstawa efektywności projektów POWER 
Kształcenie i szkolenia zawodowe  

Patrycja Makowska – koordynator Zespołu POWER Kształcenie i szkolenia zawodowe 

13:30 – 14:30 

Komponent I: Przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczno-psychologiczne, 
formalno-organizacyjne  

Dlaczego warto i trzeba dobrze przygotować uczestników do mobilności? Jakie wyzwania 
stoją przed Beneficjantami planującymi mobilności zagraniczne?  

Violetta Schott – Zespół Szkół Gastronomicznych, Piła 

Bartosz Brzoza – redaktor Języków Obcych w Szkole, Zespół Wydawnictwa i Czasopism FRSE 

Elżbieta Kielak – psycholog międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych 

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa 

14:45 – 15:45 
 

Komponent II: Jak zaplanować przygotowanie uczestników?  

Jak w kreatywny sposób przeprowadzić przygotowanie uczestników przed mobilnością? 
Jakie narzędzia i metody pracy się sprawdzają?  

Oksana Rolya – Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego, Warszawa 

Marta Bąk – Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych, Przemyśl 

Sławomir Łais – edukator, projektant aplikacji uczących, Ambasador EPALE 

15:45 – 16:00 Przerwa kawowa 

16:00 – 17:30 

Komponent III: Dobra praktyka w działaniu (warsztat) 

Wymiana doświadczeń między Beneficjentami realizującymi projekty mobilności 
(przygotowanie językowe, kulturowe, pedagogiczno-psychologiczne, formalno-organizacyjne) 

17:30 Podsumowanie I dnia | Prezentacja założeń konkursu POWER foto 

18:00 – 19:00 Kolacja 

19:00 Wieczorna odprawa  

 

 



 

 

 

 

 

 

POWERGEDON 2022  

7 czerwca 2022 r. (wtorek)  

  

Godzina Zagadnienie 

8:00 Śniadanie 

9:00 – 9:30 Odprawa 

10:00 – 16:00 

Regaty oraz zawody na kajakach i łodziach wiosłowych 

 
Charakter rywalizacji będzie symbolizować cykl życia projektu, który nierzadko 
przypomina rywalizację z zadaniami projektowymi. Uczestnicy będą mieli okazję 
podnieść swoje kompetencje z zakresu budowania poprawnych relacji w zespole 
projektowym, grupowego i kreatywnego rozwiązywania problemów oraz wymienić 
się swoimi doświadczeniami. Zadania będą realizowane przez czteroosobowe zespoły, 
które na co dzień zarządzają projektami POWER z sektora Kształcenie i szkolenia 
zawodowe 

Każda drużyna weźmie udział w regatach na jachtach żaglowych. Do każdej drużyny 
będzie przydzielony profesjonalny sternik – czuwający nad bezpieczeństwem załogi, 
jednak nie będzie on aktywnie uczestniczył w strategii regatowej, o której będzie 
decydować załoga. Zawody na kajakach i łodziach wiosłowych będą rozgrywane po 
dwie osoby 

 
Drużynom zostanie wydany lunch box, a w ciągu dnia dostępna będzie dla 
uczestników przerwa kawowa 

16:00 – 17:00 Obiad 

17:00 – 18:00 
Ogłoszenie wyników POWERGEDON 2022 

Wyłonienie drużyn, które wykazały się najskuteczniejsza pracą zespołową 

18:00 – 20:00 Czas wolny 

20:00 Kolacja 

 

 

*Wydarzenie będzie miało zabezpieczenie medyczne oraz wsparcie ratowników wodnych (WOPR)  

 



 

 

 

 

 

 

POWERGEDON 2022 

8 czerwca 2022 r. (środa)  

  

Godzina Zagadnienie 

8:00 Śniadanie 

9:00 Transport uczestników do Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 


