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Rok szkolny 2022/2023 - I półrocze

INFORMATOR NR 52
Serdecznie witamy nauczycieli w nowym roku szkolnym i zapraszamy do zapoznania się i korzystania z oferty
form doskonalenia, zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Metodyczny działający w strukturach Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
Projekt Serce i Pomoc – jest autorskim przedsięwzięciem Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowanym
do uczniów, rodziców i nauczycieli w klasie trzeciej i czwartej szkoły podstawowej. Celem projektu jest pomoc
uczniom w przejściu na wyższy poziom edukacyjny, podjęcie działań, które ułatwią adaptację do nowej
sytuacji edukacyjnej, zminimalizowanie niepowodzeń szkolnych, podtrzymanie motywacji uczenia się
i zapewnienie poczucia sukcesu każdemu uczniowi. W pierwszym roku realizacji projektu 2021/2022
w powiecie mieleckim 9 szkół przystąpiło do projektu, zaplanowało działania, otrzymało akredytację wstępną
Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dotyczące przystąpienia i realizacji na każdym
etapie
projektu
zamieszczone
są
na
stronie:
https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wpcontent/uploads/2022/05/nowy-program-serce-i-pomoc.pdf. W tym celu Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu dla szkół realizujących projekt przygotowało sieć współpracy „Serce
i Pomoc”. Będzie to miejsce wymiany doświadczeń pomiędzy szkołami i miejsce pomysłów, materiałów
wspierających projekt. Opiekunem sieci współpracy jest doradca metodyczny z wychowania fizycznego –
Bogumiła Dziekan-Gąbka.
 „Gry i zabawy ruchowe wprowadzające do gier zespołowych. Potrzeby ruchowe dzieci w młodszym wieku
szkolnym” to temat seminarium, czyli połączenie wiedzy i umiejętności metodycznych. Miejscem spotkania
jest nowo otwarta Hala Sportowo-Widowiskowa w Mielcu, a gry i zabawy to ulubiona forma zajęć uczniów w
różnym wieku szkolnym, a także doskonały środek dydaktyczny do nauczania, doskonalenia techniki
indywidualnej, taktyki, współpracy zespołowej. Zajęcia będą prowadzić uznani specjaliści, nauczyciele
mieleckich szkół z piłki ręcznej, koszykówki, piłki nożnej i siatkówki.
 Zapraszamy nauczycieli zainteresowanych aktywnością fizyczną, krajoznawstwem i turystyką na
dwuetapowe warsztaty „Questy – Wyprawy Odkrywców”. W pierwszym półroczu zapoznamy się z tą formą
turystyki, poznamy:
 w jaki sposób podróżować z questami?
 poznać questy w najbliższej okolicy?
W drugim półroczu natomiast w formie warsztatowej będziemy opracowywać questy w powiecie mieleckim
i przygotować do publikacji na stronie: www. questy.org.pl
 Okres wyjazdów i wycieczek szkolnych trwa, stąd taż zapraszamy wszystkich nauczycieli na 10 godzinny
instruktażowy kurs „Kierownik wycieczek szkolnych”. Program kursu, jest zgodny z Rozporządzeniem MEN
z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki krajoznawstwa i turystyki, z późniejszymi zmianami. Kurs jest formą odpłatną i będzie się odbywał
w formie hybrydowej (4 godziny tradycyjnie, 6 godzin on-line). Po zebraniu się grupy, do wszystkich
uczestników prześlemy link aktywujący kurs.
 W związku ze zmianami w Prawie Oświatowym i zmianami dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
zapraszamy na konsultacje z doradcami metodycznymi po mailowym ustaleniu terminu spotkania w formie
tradycyjnej lub on-line. Adresy doradców zamieszczone są w końcowej części Informatora.
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Zapraszamy na szkolenie Programowanie w języku Python. W programie: instalacja oprogramowania,
podstawy języka, przykład prostego programu. Czas trwania: 14 godz., w tym: 10 godzin stacjonarnie, 4 godz.
on-line. Odpłatność od uczestnika: 270 zł. Szkolenie poprowadzi Adam Jurkiewicz.
W partnerstwie z przedsiębiorstwami realizujemy projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II”
(RPO WP, Działanie 9.4) dla trzech szkół zawodowych: ZSE w Mielcu, ZST w Mielcu i ZS im. Prof.
J. Groszkowskiego w Mielcu. Wsparciem w projekcie objęci są uczniowie i nauczyciele przedmiotów
zawodowych z klas: technik informatyk (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS), technik logistyk (ZSE).
Działania przewidziane w projekcie to: doposażenie pracowni szkolnych, staże zawodowe
w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym. W ramach projektu prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning
w szkolnictwie zawodowym”.
 Od lutego 2015 roku przy CKPiDN działa Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”,
której zadaniem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych –
związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta, a także przygotowanie uczniów do
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. Zajęcia dla uczniów są organizowane w Regionalnym Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania.
Poprzez organizację zajęć prowadzonych w systemie pozaszkolnym chcemy nie tylko przygotować uczniów do
udziału w konkursach organizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że
obcowanie ze światem nauki i techniki stanowi niezapomnianą przygodę, która przygotuje uczniów do
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia.
Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B prowadzona jest na
początku roku szkolnego. Akademia LEONARDO zwraca szczególną uwagę na umożliwienie dzieciom
i młodzieży rozwoju swoich zainteresowań i pasji, co może stać się początkiem ukierunkowania wyborów
przyszłości zawodowej. Zajęcia Akademii to nieprzerwanie modelarstwo lotnicze i kosmiczne na różnych
poziomach zaawansowania, a także szeroko rozumiana robotyka i programowanie – od grup początkujących
gdzie dzieci poznają tajniki programowania przez zabawę, po grupy przygotowujące uczestników do udziału
w różnych konkursach.
Więcej informacji: Barbara Łakomy, e-mail: b.lakomy@ckp.edu.pl tel.: 17 250 64 88
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r.
Poz. 1045 § 18.1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich w rozwoju.
Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania. Wspomaganie jest
procesem, który trwa co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej
w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb oraz określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu,
monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy
szkoły/placówki oświatowej. Wspomaganie obejmuje następujące etapy:
 zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania,
 rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy,
 pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 monitorowanie zaplanowanych działań,
 wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego
zadaniem jest:
 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,
 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
 konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów,
 monitorowanie przebiegu wspomagania,
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ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach,
przygotowanie raportu z realizacji wspomagania,
współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym.

Wsparcie szkoły przez konsultanta jest odpłatne. Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 17 250 64 84.
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia, do których
można się zapisać drogą mailową (a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz
adresu e-mail.

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w CKPiDN

1.

Wychowanie przedszkolne - doradztwo metodyczne

2.

Język polski – doradztwo metodyczne

3.

Historia, WOS - doradztwo metodyczne

4.

Wychowanie fizyczne - doradztwo metodyczne

5.

Zabawa w programowanie - wsparcie dla nauczycieli korzystających z
gry edukacyjnej Scottie Go! dla nauczycieli korzystających z gry
edukacyjnej Scottie Go!

6.

Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców szkolnych

7.

Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

8.

Doradztwo zawodowe w szkole

9.

Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela

10.

Serce i Pomoc

Beata Wrzesień – doradca
metodyczny z wychowania
przedszkolnego
b.wrzesien@ckp.edu.pl
Ewa Arciszewska - doradca
metodyczny z języka polskiego
e.arciszewska@ckp.edu.pl
Ryszarda Kryczka - doradca
metodyczny z historii i WOS-u
r.kryczka@ckp.edu.pl
Bogumiła Dziekan-Gąbka - doradca
metodyczny z wychowania fizycznego
b.gabka@ckp.edu.pl
Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych
a.mikula@ckp.edu.pl
Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych
a.mikula@ckp.edu.pl
Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych
a.mikula@ckp.edu.pl
Danuta Zdonek – specjalista
ds. organizacji kształcenia nauczycieli,
doradca zawodowy
d.zdonek@ckp.edu.pl
Danuta Zdonek – specjalista
ds. organizacji kształcenia nauczycieli
d.zdonek@ckp.edu.pl
Bogumiła Dziekan-Gąbka - doradca
metodyczny z wychowania fizycznego
b.gabka@ckp.edu.pl
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Wybrane szkolenia planowane na I półrocze roku szkolnego 2022/2023
Szczegóły na stronie placówki
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl zakładka: Dla nauczycieli
Lp.

Liczba
godzin

Temat

Forma

Termin/
miejsce szkolenia

Prowadzący/
zatrudnienie

Dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli przedmiotów robotycznych

Od mechaniki do robotyki –
1. 25 lat działalności CKPiDN
w Mielcu

3

konferencja
(nieodpłatnie)

23.09.2022
godz. 12.00
CKPiDN w Mielcu

Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
przedstawiciele: Okręgowych
Komisji Egzaminacyjnych,
samorządu,
szkół i placówek edukacyjnych,
firm z branży robotycznej

Dla wszystkich nauczycieli
Wrześniowa konferencja
metodyczna:
Indywidualizacja potrzeb
1.
rozwojowych dzieci i uczniów
na wszystkich poziomach
edukacyjnych
Wrześniowa konferencja
metodyczna:
Indywidualizacja potrzeb
2.
rozwojowych dzieci i uczniów
na wszystkich poziomach
edukacyjnych

3. Ogólnopolski Tydzień Kariery

Kurs instruktażowy dla
4. kierowników wycieczek
szkolnych

Awans zawodowy
5.
nauczyciela

Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
doradcy metodyczni
z CKPiDN w Mielcu,
Rafał Aleksandrowicz
psycholog w placówkach
edukacyjnych
Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
doradcy metodyczni z CKPiDN
w Mielcu,
psycholodzy ze Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Mielcu

konferencja
(nieodpłatnie)

27.09.2022
CKPiDN w Mielcu
godz. 14.30
dla nauczycieli ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych

2

konferencja
(nieodpłatnie)

27.09.2022
CKPiDN w Mielcu
godz. 17.00
dla nauczycieli
wychowania
przedszkolnego

6

wykłady,
prezentacje
i inne
aktywności
związane ze
szkolnym
doradztwem
zawodowym

17-23.10.2022
w zależności od formy:
on-line lub stacjonarnie
w CKPiDN

Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
Agnieszka Ciereszko, Renata
Dankowska, PROGRA Sp. z o.o.,
Sławomir Wiktor
doradca zawodowy Młodzieżowe
Centrum Kariery w Dębicy,
przedstawiciele ARP w Mielcu

10

kurs
4 godziny
stacjonarnie,
6 godz.
on-line
100 zł

po zebraniu grupy

trener zostanie wyłoniony
w procedurze PZP

-

konsultacje
indywidualne

po umówieniu spotkania
z doradcą metodycznym
(maile w końcowej części
oferty)

doradcy metodyczni
z CKPiDN w Mielcu

2
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Dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i innych zainteresowanych nauczycieli
Oswoić szkołę, czyli jak
1. sprawić, by dziecko nie bało
się pójścia do szkoły

Symbole państwa polskiego
– historia herbu i flagi Polski,
2. dla nauczycieli wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

Rola bohatera lokalnego
3.
w pracy z przedszkolakiem
i uczniem klas I-III

4. Czego nie wiemy o jesieni?

2

2

2

2

seminarium
stacjonarne
(nieodpłatnie)

warsztaty
stacjonarne
(nieodpłatnie)

30.08.2022
godz. 17.00
Miejska Biblioteka
Publiczna SCK
W Mielcu
25.10.2022
godz. 17.00
Centrum Integracji
Organizacji
Pozarządowych
w Mielcu
ul. Skłodowskiej 4, Aula

warsztaty
stacjonarne
(nieodpłatnie)

22.11.2022
godz. 16.00
Muzeum Regionalne
w Mielcu

lekcja otwarta
stacjonarnie
w grupie
6-latków

17 października 2022
godz. 9.00
Przedszkole Miejskie
Nr 12 w Mielcu

Beata Wrzesień
doradca metodyczny z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu
Beata Wrzesień
doradca metodyczny z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu,
Katarzyna Kyc
starszy specjalista
z IPN w Rzeszowie
Beata Wrzesień
doradca metodyczny z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu, Krzysztof
Haptaś
kierownik
Muzeum Historii Regionalnej,
Muzeum Regionalne w Mielcu
Beata Wrzesień
doradca metodyczny z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu

Dla nauczycieli wychowania języka polskiego i innych zainteresowanych nauczycieli
Przygotowanie do egzaminu
ósmoklasisty – praca nad
dłuższymi formami ypowiedzi
Przygotowanie do egzaminu
2. ósmoklasisty – opracowanie
lektury obowiązkowej
Autorzy tekstów lirycznych
3. z podstawy programowej –
przykłady pracy z tekstem
1.

4.

Moja ulubiona lektura
szkolna

2

2

2

2

seminarium
on-line
(nieodpłatnie)
seminarium
on-line
(nieodpłatnie)
seminarium
on-line
(nieodpłatnie)
lekcja otwarta
i seminarium
stacjonarnie
w ZSP
w Tuszymie

18.10.2022
godz. 16.00
15.11.2022
godz. 16.00
10.01.2023
godz. 16.00
listopad 2022
Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Tuszymie

Ewa Arciszewska doradca
metodyczny z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu
Ewa Arciszewska doradca
metodyczny z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu
Ewa Arciszewska doradca
metodyczny z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu
Ewa Arciszewska doradca
metodyczny z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu

Dla nauczycieli historii, WOS-u i innych zainteresowanych nauczycieli
1.

2.

Historia i teraźniejszość –
nowy przedmiot w szkołach
ponadpodstawowych

Warsztaty edukacyjne wokół
gry IPN: „Niepodległa”

2

2

warsztaty
on-line
(nieodpłatnie)

11.10.2022
godz. 16.00

Ryszarda Kryczka
doradca metodyczny z historii
i WOS-u z CKPiDN w Mielcu

warsztaty
stacjonarne
(nieodpłatnie)

25.10.2022
godz. 15.30
Centrum Integracji
Organizacji
Pozarządowych w Mielcu
ul. Skłodowskiej 4, aula

Ryszarda Kryczka
doradca metodyczny z historii
z CKPiDN
w Mielcu,
Katarzyna Kyc
starszy specjalista
z IPN w Rzeszowie
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Rola bohatera lokalnego
3. w pracy z uczniem z II etapu
edukacji

Jak radzić sobie z bullyingiem
4.
i dyskryminacją?

2

2

warsztaty
stacjonarne
(nieodpłatnie)

lekcja otwarta
i warsztaty
stacjonarne
(nieodpłatnie)

22.11.2022
godz. 16.00
Muzeum Regionalne
w Mielcu
29.11.2022
godz. 12.50
Szkoła Podstawowa
w Czerminie

Ryszarda Kryczka
doradca metodyczny z historii
i WOS-u z CKPiDN w Mielcu,
Krzysztof Haptaś
kierownik
Muzeum Historii Regionalnej,
Muzeum Regionalne w Mielcu
Ryszarda Kryczka
doradca metodyczny z historii
i WOS-u z CKPiDN
w Mielcu

Dla nauczycieli informatyki w szkołach podstawowych (klasy 7-8) i technikum, LO oraz innych zainteresowanych nauczycieli

1.

Programowanie w języku
Python

14

szkolenie
14 godz,
w tym:
10 godziny
stacjonarnie,
4 godz.
on-line
270 zł.

po zebraniu grupy

Adam Jurkiewicz*

Dla nauczycieli wychowania fizycznego i innych zainteresowanych nauczycieli
Gry i zabawy ruchowe
wprowadzające do gier
1. zespołowych.
Potrzeby ruchowe dzieci
w młodszym wieku szkolnym.
„Questy - Wyprawy
2. Odkrywców”

3.

Wanda Rutkiewicz - patronka
roku 2022

4

seminarium
(nieodpłatnie)

listopad 2022
Hala SportowoWidowiskowa w Mielcu

Bogumiła Dziekan-Gąbka
doradca metodyczny z wychowania
fizycznego
z CKPiDN w Mielcu

2

warsztaty
on-line
(nieodpłatnie)

08.11.2022
godz. 17.30

Bogumiła Dziekan-Gąbka
doradca metodyczny z wychowania
fizycznego
z CKPiDN w Mielcu

2

lekcja otwarta

22.11.2022
Szkoła Podstawowa
w Woli Mieleckiej

Bogumiła Dziekan-Gąbka
doradca metodyczny z wychowania
fizycznego CKPiDN w Mielcu

Dla szkolnych doradców zawodowych i innych zainteresowanych nauczycieli

Wrześniowa konferencja
metodyczna:
1.
Indywidualizacja potrzeb
rozwojowych dzieci i uczniów
na wszystkich poziomach
edukacyjnych

2. Ogólnopolski Tydzień Kariery

2

konferencja
(nieodpłatnie)

6

wykłady,
prezentacje
i inne
aktywności
związane ze
szkolnym
doradztwem
zawodowym

27.09.2022 CKPiDN w
Mielcu
godz. 14.00
dla nauczycieli ze szkół
podstawowych i ponadpodstawowych,
godz. 16.30
dla nauczycieli
wychowania
przedszkolnego

Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
Ewa Arciszewska doradca
metodyczny
z CKPiDN w Mielcu,
psycholodzy, doradcy zawodowi ze
Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej
w Mielcu

17-23.10.2022
on-line lub stacjonarnie
w CKPiDN w zależności od
formy aktywności

Zdzisław Nowakowski
dyrektor CKPiDN w Mielcu,
Agnieszka Ciereszko,
Renata Dankowska,
PROGRA Sp. z o.o.,
Sławomir Wiktor
doradca zawodowy z
Młodzieżowego Centrum Kariery
w Dębicy,
przedstawiciele ARP w Mielcu
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*Adam Jurkiewicz – nauczyciel, trener, członek nieformalnej grupy SuperbelfrzyRP. Absolwent kursów Massachusetts Institute of
Technology, Google IT Automation with Python oraz IBM Professional Data Science z języka programowania Python. Autor książki
„Python 3. Projekty dla początkujących i pasjonatów” wydanej przez Helion Edukacja. Współautor treści z języka Python w projekcie EPodręczniki do kształcenia ogólnego dla klas ponadgimnazjalnych. Współautor książki „Koduj w Pythonie – tworzymy grę przygodową”
oraz publikacji „ENIGMA – Poznaj zagadkę Enigmy, tworząc grę przygodową w Pythonie”. Twórca i prowadzący portal
https://python.szkola.pl – zajmuje się tam wsparciem dla nauczycieli informatyki i oswajaniem Pythona w szkołach. Pisze scenariusze
lekcji, darmowe oprogramowanie, inspiracje i kursy dla początkujących.

Harmonogram konsultacji indywidulanych od września do grudnia 2023**
Przedmiot,
doradca metodyczny

Dzień

Język polski, Ewa Arciszewska
e.arciszewska@ckp.edu.pl
Historia i WOS, Ryszarda Kryczka
r.kryczka@ckp.edu.pl
Wychowanie fizyczne Bogumiła
Dziekan-Gąbka
b.gabka@ckp.edu.pl
Wychowanie przedszkolne
Beata Wrzesień
b.wrzesien@ckp.edu.pl

Godzina

Miejsce konsultacji

14.00 – 16.00

Konsultacje stacjonarne
w CKPiDN w Mielcu, ul.
Wojska Polskiego 2B,
mailowe
lub
on-line za pomocą programu
Microsoft Teams

wrzesień: 06, 20
październik: 04, 18
listopad: 8, 22
grudzień: 6, 20
styczeń: 3

**Przed planowanymi konsultacjami prosimy zgłosić swoje uczestnictwo mailem do doradcy metodycznego

Propozycje szkoleń rad pedagogicznych realizowanych stacjonarnie lub on-line
Lp.

1.

2.

3.

4.

Doradca
Ewa Arciszewska
doradca metodyczny
z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu
e.arciszewska@ckp.edu.pl
Beata Wrzesień
doradca metodyczny
z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu
b.wrzesien@ckp.edu.pl
Ryszarda Kryczka
doradca metodyczny
z historii i WOS-u
z CKPiDN w Mielcu
r.kryczka@ckp.edu.pl
Bogumiła Dziekan-Gąbka
doradca metodyczny
z wychowania fizycznego
z CKPiDN w Mielcu
b.gabka@ckp.edu.pl

Proponowana tematyka
Temat 1. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wnioski i działania zmierzające
do poprawy efektów kształcenia (2x60 min.)
Temat 2. Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia (2x60 min.)
Temat 3. Budowanie relacji z uczniem – drogą do ich wszechstronnego rozwoju (2x60
min.)
Temat 1. Radzenie sobie ze stresem w życiu zawodowym i osobistym (2x60 min.)
Temat 2. Dokumentacja nauczyciela przedszkola, praktyczne przykłady rozwiązań
(2x60 min.)
Temat 3. Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji
emocjonalnej (2x60 min.)
Temat 4. Kodowanie i programowanie w przedszkolu (2x60 min.)
Temat 5. Wychowywać to kochać i wymagać (2x60 min.)
Temat 1: Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej (2x60 min.)
Temat 2: Moje emocje, twoje emocje, nasze emocje – rozwijanie inteligencji
emocjonalnej (2x60 min.)
Temat 3: Kreatywne i krytyczne myślenie, jako wyznacznik szkoły XXI wieku (2x60 min.)
Temat 4: Uczeń migrujący w polskiej szkole. (2x60 min.)
Temat 1: Inwestycja w siebie: promocja zdrowia: proste, skuteczne ćwiczenia fizyczne,
aktywizacyjne, ćwiczenia relaksacyjne i techniki oddechowe, ćwiczenia poprawiające
komfort życia i poprawiające samopoczucie (120 min.)
Temat 2: Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny:
-wychowanie fizyczne z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi,
-wychowanie fizyczne z przedmiotami językowymi, humanistycznymi (2x90 min.)

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej prosimy o kontakt mailowy z doradcą metodycznym lub wysłanie pisma-zamówienia do
CKPiDN. Szkolenia prowadzone przez doradców metodycznych są jest bezpłatne. Szkoła ponosi jedynie koszty delegacji zaproszonego
doradcy.

Zapraszamy
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