EKSPERCI

mgr Jarosław Kordziński
Centrum Komunikacji i Mediacji Akademia Dialogu Ośrodek Rozwoju
Edukacji Educator
Trener rozwoju i kariery, life coach, mediator, doradca zawodowy, specjalista z zakresu
rozwoju osobistego i rozwoju organizacji, diagnozy potrzeb rozwojowych i planowania
rozwoju placówek oświatowych, przywództwa edukacyjnego, zarządzania zespołem,
komunikacji i marketingu edukacyjnego.
Kontakt: educator@gdansk.home.pl

dr Agnieszka Bzymek
adiunkt, Wydział Studiów Edukacyjnych
Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Pedagog - teoretyk i praktyk w obszarze pracy z dziećmi i dorosłymi oraz rodzinami
dysfunkcyjnymi i niewydolnymi wychowawczo, doświadczenie dyrektora domu dziecka
i koordynatora ogniska wychowawczego, trenera w mieszkaniu chronionym i readaptacyjnym
oraz diagnosty w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i terapeuty zajęciowego osób
starszych. Autor i koordynator projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu oraz aktywizacji społeczno-kulturowej osób starszych.
Autor i koordynator projektów z obszaru rozwoju psychospołecznego oraz komunikacji
interpersonalnej.
Kontakt: bzyma@autograf.pl

mgr Małgorzata Kwaśnik
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Ekspert w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie.
Absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UMCS w Lublinie, bibliotekarz,
nauczyciel, trener bezpiecznego internetu, infobroker i wpółorganizatorka imprez
kulturalnych i naukowych.
Kontakt: informacja@pbw.gda.pl
Tel. 58 344-01-68

dr Małgorzata Cackowska
Adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego
Zakład Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych
Specjalizacja: pedagogika, książka obrazkowa, mobilna edukacja.
Od ponad 10 lat z interesuje się i prowadzi badania nad potencjałem edukacyjnym książki
obrazkowej dla dzieci, a od od 3 lat aplikacji interaktywnych na urządzenia mobilne, opisuje
pole produkcji i znaczenia kulturowych wzorców i praktyk tego pola w kontekście polskim
i światowym. Prowadzi badania jakościowe i ilościowe nad zmianą praktyk edukacyjnych
w kontekście nowych warunków znaczenia technologii w edukacji. Jest autorką licznych
artykułów poświęconych zagadnieniom potencjału edukacyjnego książki obrazkowej i aplikacji
dla dzieci w Polsce i na świecie. Współpracuje z kilkoma wydawnictwami jako konsultantka
książki oraz z instytucjami, stowarzyszeniami i fundacjami jako ekspert książki dla dzieci. Od
pięciu lat zasiada w jury konkursu Książka Roku PS IBBY. Na uniwersytecie wykłada
metodologię badań pedagogicznych, wiedzę o książkach i aplikacjach dla dzieci oraz metody
m-learningu.
Kontakt: caca@univ.gda.pl
Tel.: 509 067 595

dr Wanda Matras-Mastalerz
adiunkt, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie im. KEN
Specjalizacja: specjalizacja: czytelnictwo, biblioterapia, edukacja medialna i czytelnicza,
techniki pracy umysłowej.
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Zarządu Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, Prezes Krakowskiego Koła
Biblioterapeutów, trener stymulacji pamięci i szybkiego czytania, kierownik kursów i studiów
podyplomowych z zakresu biblioterapii, członek Polskiej Sekcji IBBY w Warszawie.
Kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w
Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu
terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, technik pracy umysłowej, edukacji medialnej i czytelniczej.
Kontakt: wmatras@up.krakow.pl
Tel.: 608466612

mgr Fryderyk Wojda
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku
Absolwent Filologii Polskiej i Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, edukator filmowy,
nauczyciel.
Twórca Międzyszkolnego Koła Filmowego, wieloletni pracownik Gdańskiego Centrum
Filmowego, prelegent Sopockiego Festiwalu Filmowego, współtwórca Klubu Filmowego
„Cinema Paradiso” działającego w Gdańsku.
Koordynator sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli „Edukacja Filmowa”
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Gdańsku.
Kontakt: biedrzyk0@poczta.onet.pl
Tel.: 697 572 323

dr Magdalena Cyrklaff
Adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu
Certyfikowany trener rozwoju umiejętności interpersonalnych, profilaktyk, animator
społeczno-kulturalny – własna działalność trenerska, szkoleniowa, terapeutyczna.
Specjalizacje: biblioterapia, terapia poznawczo-behawioralna, umiejętności miękkie,
kompetencje społeczne, kompetencje cyfrowe, gry i grywalizacja w edukacji i promocji,
media i TIK.
Kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu między innymi treningów interpersonalnych
i intrapsychicznych, treningów rozwoju kreatywności w edukacji i biznesie, warsztatów
z zakresu komunikacji, biblioterapii, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia, zastosowania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i gier w edukacji oraz w pracy
z osobami zagrożonymi e-wykluczeniem. Przez wiele lat pracowała jako konsultant i doradca
w zakresie profilaktyki oraz wsparcia osób uzależnionych i współuzależnionych w toruńskich
organizacjach pozarządowych. Autorka, realizatorka i koordynatorka projektów oraz
programów edukacyjno-profilaktycznych (np. "Skuteczny Lider Profilaktyki");
Koordynatorka i pomysłodawczyni toruńskich akcji profilaktycznych (np. „RockowoBeztytoniowo”). Kocha śpiewać, pisze teksty, swoją muzyczną pasję wykorzystuje często
jako jeden z instrumentów działań pedagogiczno-animacyjnych.
Kontakt: magda_cyrklaff@wp.pl, tel. 796-413-217
https://www.facebook.com/magda.j.cyrklaff

dr Anna Walencik-Topiłko
Doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Katedrze Logopedii UG
Wykształcenie: polonista, językoznawca, logopeda.
Specjalizacje: neurologopedia, logorytmika, emisja głosu.
Kierownik Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu UG. Od ponad dwudziestu lat
zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Jest autorką licznych
publikacji naukowych, a także współautorką podręczników akademickich z logopedii i
neurologopedii. Autorka książki Głos jako narzędzie oraz multimedialnych programów
terapeutycznych (Czytam i piszę, Multimedialna logorytmika). Prowadzi warsztaty i szkolenia
dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, jak też dla różnych grup
zawodowych z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji językowej. Między innymi
realizowała szkolenia dla Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz pracowników
PGNiG, prawników i wykładowców wyższych uczelni.
Więcej informacji oraz lista publikacji: www.logawt.republika.pl
Kontakt: logawt@univ.gda.pl

Prof. UW dr hab. Grzegorz Leszczyński
Uniwersytet Warszawski
Kierownik Zakładu Literatury Popularnej, Dziecięcej i Młodzieżowej
Dyrektor Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla
Cudzoziemców Polonicum
Specjalizacja: literatura dla dzieci i młodzieży.
Ostatnio opublikował monografię Wielkie małe książki. Lektury dzieci. I nie tylko (2015),
wcześniej m.in.: Książka i młody czytelnik (2013), Książki pierwsze. Książki ostatnie? (2012),
Bunt czytelników (2010), Magiczna biblioteka (2007), Kulturowy obraz dziecka i dzieciństwa w
literaturze (2006), Literatura i książka dziecięca (2003), Elementarz literacki (2001),
Młodopolska lekcja fantazji (1990). Redaktor naukowy Słownika literatury dziecięcej
i młodzieżowej (2002), autor kierowanych do młodych czytelników antologii, m.in. Baśnie
świata (2007), Polskie baśnie i legendy (2006), Po schodach wierszy (1992).
Kontakt: grzegorz.leszczynski@uw.edu.pl

mgr Bartosz Karcz
Pracownik naukowo-dydaktyczny SWPS
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Asystent, wykładowca, naukowiec, trener.
Specjalizacja: wspomaganie rozwoju człowieka, umiejętności psychospołeczne, wstęp do
prowadzenia badań empirycznych, seksualność człowieka, psychologia edukacji, szkolnictwo,
praca z grupą, psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoedukacja.
Kontakt: bkarcz@swps.edu.pl
Tel.: 505164859

Marzena Jasińska
trener z rekomendacją trenerską Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego,
dyplomowany coach Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Trener stylów myślenia i działania FRIS, doradca zawodowy.
Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sopocie oraz Sopockim
Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Specjalista z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji, negocjacji, mediacji szkolnych,
procesów grupowych, zarządzania zmianą w organizacji, zarządzania zespołem,
neurodydaktyki oraz uczenia się uczniów. Prowadzi całościowy proces wspomagania szkół i
placówek od diagnozy potrzeb do ewaluacji działań.
Od lat współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Nauczycieli
w Gdańsku, Firmą Librus Synergia prowadząc szkolenia i warsztaty dla nauczycieli
i dyrektorów. Wielokrotnie pełniła funkcję eksperta w ramach projektów i programów
ogólnopolskich np. System Doskonalenia Nauczycieli oparty na Ogólnodostępnym
Kompleksowym Wspomaganiu Szkół, Wspieranie Tworzenia Szkół Ćwiczeń. Autorka
artykułów i publikacji nt. kompleksowego wspierania szkół, realizacji doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach, rozwoju dziecka, efektywnych metod nauczania
i uczenia się.
Kontakt : pppdoradca@wp.pl, tel. 691-030-612

Jacek Kłosiński
Specjalizacja: projektowanie graficzne, marketing, szkolenia, blogi.
„Nazywam się Jacek Kłosiński i pomagam w kreatywnej pracy. W jaki sposób? Przede
wszystkim prowadzę szkolenia. Działam na zlecenie różnych firm i organizacji, ale
organizuję także swoje własne. Uczę m.in. projektowania graficznego (przez 10 lat byłem
grafikiem), podpowiadam jak budować marki, prowadzić własny biznes, uczę też
produktywności i kreatywności. Podobnych tematów dotyczy mój blog klosinski.net. Dzielę
się tam wiedzą i tym, co mnie inspiruje. Jestem też tatą, mężem, fanem piłki nożnej i Nowego
Jorku”.
Kontakt: jacek@klosinski.net tel. 665717666

Anna Maria Czernow
literaturoznawca, prezes Polskiej Sekcji IBBY
Członek Pracowni Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży, prezes Polskiej Sekcji IBBY –
Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych. Zainteresowania naukowe to m.in.: teoria
literatury dla niedorosłego odbiorcy, anglosaska i skandynawska literatura dla dzieci oraz
fantastyka XIX, XX i XXI w. Autorka szeregu artykułów, m.in. Pod berłem króla dzieci.
Strategie karnawalizacyjne w powieści Janusza Korczaka, 2012; Jak badać fantasy? Na
przykładzie «Mrocznych materii» Philipa Pullmana, 2010; Kraków fantastyczny, 2009;
Krajobraz po Terakowskiej. Współczesna fantasy z perspektywy światów możliwych, 2008,
a także recenzji literackich i naukowych w miesięczniku „Nowe Książki”. Przedmiotem jej
pracy doktorskiej są strategie karnawalizacyjne w literaturze dla niedorosłego odbiorcy.
Kontakt: sasza.czernow@gmail.com

