INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
wrzesień–grudzień 2022

Imię i nazwisko doradcy: Mariola Felczyńska
Przedmiot/specjalizacja: pedagog szkolny
Szkoła/placówka bazowa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
Zakres doradztwa: miasto Konin, obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego,
tureckiego
Typy szkół: szkoły podstawowe
Kontakt: mfelczynska@cdnkonin.pl
Główne cele doradztwa
1. Pomoc w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego.
2. Poprawa jakości pracy nauczycieli z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych.
3. Współpraca w zakresie tworzenia nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem
innowacji, metod aktywizujących, technologii informacyjnych w procesie nauczania i uczenia
się.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, planowaniu rozwoju zawodowego
nauczycieli.
5. Tworzenie warunków nauczycielom do wymiany doświadczeń.
6. Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie
Dni tygodnia:
poniedziałek godz.8.00–14.00
wtorek
godz. 8.00–13.00
czwartek
godz. 8.00–14.00
piątek
godz. 8.00–13.00
DYŻURY METODYCZNE – doradztwo indywidualne
Miejsce: CDN Konin, sala 111
Dni tygodnia: środy 9.30–11.00 , 15.00–16.00 (on-line)
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Jana Pawła II w Kłodawie (sala 4s)
Dni tygodnia: wtorek 13.00–14.00, czwartek 13.00–14.00

 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA pt.

„Pedagog z pomysłem. Razem poszukujemy nowych rozwiązań”
Sieć posłuży do wymiany pomysłów, materiałów dydaktycznych o charakterze diagnostycznym
i edukacyjnym, ciekawych rozwiązań metodycznych oraz do opracowywania programów
i dokumentów dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Planuję środowe spotkania w ciągu roku szkolnego 2022/23 po 2 godziny każde.
Dokładny zakres działań sieci został sprecyzowany zgodnie z Państwa zainteresowaniami
i potrzebami. Udział w spotkaniach sieci współpracy jest bezpłatny.
Serdecznie zapraszam: Mariola Felczyńska
Zgłoszenia do sieci poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS),
zakładka DORADZTWO (www.cdnkonin.pl)

OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

Forma
doradztwa

Liczba
godzin

1. Pedagog z pomysłem. Razem poszukujemy
nowych rozwiązań

Sieć współpracy
i samokształcenia

10

On-line
Google Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela pedagoga

Doradztwo
indywidualne

12

CDN Konin
Google Meet

3. Kalendarz zadań nauczyciela – specjalisty.
Tworzenie warunków nauczycielom do wymiany
doświadczeń – Bank dobrych praktyk

Doradztwo
problemowe

4

SP nr 1
w Kłodawie
Google Meet

4. Śladami M. Konopnickiej – kształtujemy wartości warsztaty
patriotyczne

4

SP nr 1
w Kłodawie

5. Kreatywna kropka – zabawy z aplikacją Quiver

Lekcja otwarta

3

SP nr 1
w Kłodawie

6. Książka, film, wycieczka inspiracją do ciekawej
lekcji wychowawczej

Blended learning

4

On-line

7. Program wychowawczo-profilaktyczny. Nowe
wyzwania, kreatywne rozwiązania

Zespół
problemowometodyczny

4

SP nr 1
w Kłodawie

Lp.

Temat formy

Miejsce

Wrzesień 2022

Październik 2022
1. Pedagog z pomysłem. Razem poszukujemy
nowych rozwiązań

Sieć współpracy i
samokształcenia

8

On-line
Google Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela pedagoga

Doradztwo
indywidualne

12

CDN Konin/
SP nr 1
w Kłodawie
Google Meet

3. Kalendarz zadań nauczyciela – specjalisty.
Interpretacja zapisów opinii i orzeczeń PPP i
dostosowanie do możliwości i potrzeb ucznia

Doradztwo
problemowe

4

SP nr 1
w Kłodawie
Google Meet

4. Uczeń z dysleksją, dyskalkulią w szkole- jak
skutecznie dostosować metody i formy pracy na
poszczególnych przedmiotach

Zespół
problemowometodyczny

4

SP nr 1
w Kłodawie

5. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych, warsztatu pracy i
z młodym
rozwiązywaniu problemów dydaktycznonauczycielem
wychowawczych – Uwzględnianie indywidualnych
potrzeb i możliwości dziecka, rozwiązywanie
problemów zgłaszanych indywidualnie.

6

SP nr 1
w Kłodawie

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w seminarium
klasie ogólnodostępnej – organizacja pomocy ppp

4

Google Meet

7. Mówimy językiem żyrafy- o empatycznej
komunikacji i roli mediacji w relacjach miedzy
rówieśnikami

3

SP nr 1
w Kłodawie/
Google Meet

lekcja otwarta

LISTOPAD 2022
1. Pedagog z pomysłem. Razem poszukujemy
nowych rozwiązań

Sieć współpracy
i samokształcenia

8

Google Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela pedagoga

Doradztwo
indywidualne

15

CDN Konin

3. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji

seminarium

3

On-line

4. Dziecka prawa, ważna sprawa. Postawy dzieci i
dorosłych wobec praw dziecka

Lekcja otwarta

3

SP nr 1
w Kłodawie

5. Plan działań wspierających dla ucznia
osiągającego słabe wyniki w nauce- skuteczne
rozwiązania i metody pracy z uczniem

Blended learning

3

Google
Meet/Classroom

6. Pełny koszyk- gra umożliwiająca edukację osób z
niepełnosprawnością

warsztaty

5

CDN Konin

7. Uczeń z mutyzmem w klasie ogólnodostępnej.
Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli do pracy z uczniem o SPE, w tym
wykorzystanie TIK w praktyce

Doradztwo
problemowe

4

SP nr 1
w Kłodawie

GRUDZIEŃ 2022

1. Pedagog z pomysłem. Razem poszukujemy
nowych rozwiązań

Sieć współpracy
i samokształcenia

6

Google Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela pedagoga

Doradztwo
indywidualne

12

CDN Konin

3. Uczymy się uczyć- praktyczne wskazówki i
nowoczesne metody dla ucznia

Lekcja otwarta

3

SP nr 1
w Kłodawie/
Google
Classroom

4. W krainie emocji – dbamy o dobrostan ucznia i
nauczyciela

Lekcja otwarta

3

SP nr 1
w Kłodawie

4. W świątecznym nastroju- lekcja wychowawcza z
pomysłem

Blended learning

4

On-line
Google Meet/
Classroom

5. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu
umiejętności metodycznych, warsztatu pracy i
rozwiązywaniu problemów dydaktycznowychowawczych. Narzędzia diagnozy środowiska
szkolnego.

Spotkanie
z młodym
nauczycielem

6

SP nr 1
w Kłodawie

6. Innowacja pedagogiczna - Tworzenie, adaptacja,
dobór programów wychowawczych i
profilaktycznych – doświadczenia pedagoga

Konwersatorium

4

Google Meet

7. Zasady pracy z dzieckiem mającym trudności
w czytaniu i pisaniu

Webinarium

3

CDN Konin/
Google Meet

Szczegółowe informacje na stronie www.cdnkonin.pl oraz w zakładce Formy doradztwa
 Promocja i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań nauczycieli w ramach:
 publikowania twórczych dokonań nauczycieli w obszarze stosowania oceniania kształtującego,
efektywnych metod i technik nauczania, przeprowadzonych innowacji czy dobrych praktyk
(artykuły w „Konińskim Kurierze Oświatowym”, także inne materiały metodyczne);
 organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowo-metodycznych.

