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Bogumiła Dziekan-Gąbka
Doradca metodyczny z wychowania fizycznego 
dla szkół podstawowych powiatu mieleckiego



Plan konferencji:
1. Powitanie, zaproszenie do współpracy i przekazanie 

informacji kontaktowych.
2. Wstępny plan doradztwa metodycznego z wychowania 

fizycznego   w roku szkolnym 2020/2021.
3. Ocena ucznia z wychowania fizycznego w nauczaniu 

zdalnym i hybrydowym – dyskusja uczestników 
konferencji z głosem Krzysztofa Warchoła autora 
„Program wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły 
podstawowej”. 

4. Wprowadzenie do autoedukacji.
5. Podsumowanie i sprawy bieżące.



1.
Bogumiła Dziekan-
Gąbka: 
doradca metodyczny 
z wychowania 
fizycznego dla szkół 
podstawowych 
powiatu mieleckiego

1. Dyżury metodyczne –
CKPiDN w Mielcu – wtorek od 13.00 – 16.00

2. Lekcje otwarte – Zespół Szkół w Woli Mieleckiej 

3. Kontakt poprzez pocztę elektroniczną: 
b.gabka@ckp.edu.pl

4. Kontakt telefoniczny: 608 212 016 



2.
Wstępny plan 
doradztwa 
metodycznego

1. Rozwijanie umiejętności metodycznych, w szczególności poprzez:

• Otaczanie szczególną opieką merytoryczną początkujących nauczycieli,
• Udzielanie konsultacji metodycznych nauczycielom wychowania fizycznego,
• Organizowanie, prowadzenie i wspólnie z nauczycielami omawianie zajęć 

otwartych,
• Prowadzenie przedmiotowych warsztatów metodycznych i innych form 

doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli,
• Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla 

nauczycieli,
• Uczestnictwo w tworzeniu materiałów metodycznych w zakresie wychowania 

fizycznego,
• Gromadzenie i przekazywanie informacji pedagogicznych i metodycznych, 

również za pomocą technologii informacyjnej.



2.
Wstępny plan 
doradztwa 
metodycznego

2. Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-
wychowawczego, uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.

3. Opracowanie, dobór i adaptacja programów nauczania w szczególności 
poprzez:

• Opiniowanie autorskich programów nauczycieli,

• Przygotowanie nauczycieli do analizy programów nauczania i materiałów 
dydaktycznych.

4. Podejmowanie działań innowacyjnych, w szczególności poprzez:
• Wspieranie nauczycieli w tworzeniu nowatorskich rozwiązań,

• Wspieranie nauczycieli w monitorowaniu wdrażania i badania efektów 
innowacji,

• Upowszechniania nowatorskich rozwiązań, własnych i nauczycieli.



2.
Wstępny plan 
doradztwa 
metodycznego

1. Sieci współpracy i samokształcenia

• Przesłanie swojego maila kontaktowego na adres: 
b.gabka@ckp.edu.pl

• Lub a.mikula@ckp.edu.pl
• Potrzebne: imię i nazwisko osoby, adres mail, nazwa sieci
• Materiały umieszczane w sieci – bieżące materiały nauczycieli 

wychowania fizycznego powiatu mieleckiego,

• Materiały pokonferencyjne i powarsztatowe,
• Materiały metodyczne z Polski i Świata,

• Materiały metodyczne – dostęp on-line do czasopisma 
„Wychowanie fizyczne i zdrowotne,





Najnowszy numer 44
1. Ciekawe artykuły i propozycje zajęć:
• WF po skandynawsku.
• Wychowanie fizyczne w czasie pandemii,
• Lekcja WF z pomysłem: Obwód stacyjny w parku,
• Mindfulness dla dzieci,
• Rugby Tag jako sport idealny,
• Czy e-sport może być wartościowym 

uzupełnieniem lekcji wychowania fizycznego?
• Biegowy savoir vivre,
• Jak poprowadzić zajęcia on-line i uratować swoją 

grupę?
• Detoks od cukru.



2.
Wstępny plan 
doradztwa 
metodycznego

2. Konsultacje indywidualne i grupowe:
• CKPiDN – wtorek 13.00 – 16.00,
• Telefoniczne – 608 212 016

• Mailowe: b.gabka@ckp.edu.pl
3. Konferencje i warsztaty metodyczne:

• Planowane 2 konferencje i 2 warsztaty metodyczne w roku szkolnym 
2020/2021. 
tematyka konferencji i warsztatów: wynikająca z analizy ankiet 

pokonferencyjnych i indywidualnych kontaktów z nauczycielami wychowania 
fizycznego


