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     Plan Konferencji on-line 

Interneto konferencijos planas  
   

    

 

                 Dzień pierwszy:  
 

 

    

Działanie/ Veiksmų  

  
Zakres tematyczny  

  

Teminę taikymo sritį  
  
  

1.Powitanie obecnych uczestników przez 

Prezesa Pana Jana Kostyszaka i  

przedstawienie Planu Konferencji   
  

Direktorius Jano Kostysako dabartinių 

dalyvių sveikinimas ir Konferencijos 

plano pristatymas  
  

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Edukacji  

„Pomost” Pan Jan Kostyszak rozpocznie 

spotkanie, powita obecnych uczestników i 

przedstawi Plan Konferencji  

Asociacijos švietimui „Pomost“ 

pirmininkas Jan Kostyszak pradės 

susitikimą, pasveikins dalyvius ir pristatys 

konferencijos planą  
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2. Przedstawienie się poszczególnych 

uczestników z wykazaniem roli w projekcie 

grantowym  
  
  
Individualių dalyvių pristatymas, parodant 

jų vaidmenį dotacijos projekte  

W konferencji udział wezmą:  

Tadeusz Grygorowicz, Irena Komar,  

Regina Biełotkacz, Helena Germanowicz,  

Regina Komar, Małgorzata Jażdżewska, 

Jan Kostyszak, Adrianna Krzemińska,  

Agnieszka Denis, Bartosz Jażdżewski.  

Konferencijoje dalyvaus:  

Tadeuszas Grygorowiczius, Irena Komar, 

Regina Biełotkacz, Helena Germanowicz, 

Regina Komar, Małgorzata Jażdżewska, 

Jan Kostyszak, Adrianna Krzemińska,  

Agnieszka Denis, Bartosz Jażdżewski.  

3.Prezentacja  na temat doświadczenia 

lidera i partnera w pracy wolontariackiej 

 

 

Pranešimas apie lyderio ir partnerio patirtį 

atliekant savanorišką darbą 

 

Wymiana doświadczeń związanych z  

prowadzeniem / uczestnictwem w  

przedsięwzięciach wolontariackich.  

 

Keitimasis patirtimi, susijusia su 

savanoriškų projektų vykdymu / 

dalyvavimu. 

 

4. Prezentacja na temat realizowanego 

projektu   
  
  

Koordinatorės p. Małgorzata Jażdżewska 

pristatė projektą  

Koordynator, Pani Małgorzata Jażdżewska 

przedstawi i omówi założenia projektu 

 

Koordinatorė Małgorzata Jźdzewska 

pristatys ir aptars kampanijos „Žaislas tau“ 

prielaidas  
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5. Opracowanie planu współpracy  

 

 

 

 

 
 

Bendradarbiavimo plano rengimas 

Podjęcie dyskusji na temat 

poszczególnych aspektów współpracy 

pomiędzy partnerami oraz na temat 

procedury zbierania zabawek : jak zbierać, 

gdzie, komu wysłać, jak promować akcję.   

Rozpisanie Planu Współpracy – realizacja 

wszystkich zadań; określenie dat, 

doszczegółowienia.  

  
Aptarti įvairius partnerių bendradarbiavimo 

aspektus ir žaislų rinkimo tvarką: kaip 

rinkti, kur, kam siųsti, kaip skatinti 

veiksmą.  

Parašyti bendradarbiavimo planą - atlikti 

visas užduotis; datos ir išsami informacija.  

6. Wzór  karty powitalnej  dla młodzieży 

 

 

 

 

Paauglių sveikinimo atviruko šablonas 

 

Wybranie wzoru karty powitalnej dla 

uczestników projektu. 

 

Projekto dalyvių sveikinimo kortelės 

dizaino pasirinkimas. 
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           Dzień drugi:  

  
  
1. Dyskusja na temat warsztatów dla 

młodzieży „Twoja zabawka  

  

Wymiana pomysłów dotyczących     

przebiegu warsztatów „Twoja zabawka”  

  
Keitimasis mintimis dėl seminaro „Tavo 

žaislas“ eigos  

  

2. Opracowanie programu warsztatów dla 

młodzieży „Twoja zabawka”  

  
Wymiana zdań na temat opracowania 

końcowej wersji programu warsztatów. 

Ustalenie sposobu komunikacji, terenu 

działania, odbiorców i sposobu dystrubucji.  

  
  
Keitimasis nuomonėmis apie seminaro 

programos galutinės versijos kūrimą. Ryšio 

metodo, veikimo srities, gavėjų ir 

paskirstymo metodo nustatymas.  

  

  

  

 

  

..............................................................................................................   
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