INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
styczeń – czerwiec 2022

Imię i nazwisko doradcy: Katarzyna Krygier
Przedmiot/specjalizacja: wychowanie przedszkolne
Szkoła/placówka bazowa: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul: Solskiego 4
Zakres doradztwa: obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego
Typy szkół: przedszkola
Kontakt: kkrygier@cdnkonin.pl
Główne cele doradztwa
1. Pomoc w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego.
2. Poprawa jakości pracy nauczycieli z wykorzystaniem wniosków ewaluacyjnych.
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: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul: Solskiego 4
Dni tygodnia:
poniedziałek godz. 10.00–13.00
wtorek
godz. 12.00–15.00
środa
godz. 8.00–10.00
czwartek
godz. 12.00–15.00
piątek
godz. 8.00–11.00
DYŻURY METODYCZNE – doradztwo indywidualne
Miejsce: CDN Konin, sala 111
Dni tygodnia: środy 14.00–15.00
Miejsce: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul: Solskiego 4
Dni tygodnia: czwartki: 9.30–10.30

 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Nowe wyzwania – Nowe rozwiązania
Sieć jest miejscem, w którym współpracujemy w celu wymiany doświadczeń dydaktycznych,
metodycznych, wychowawczych. Tu tworzymy i udoskonalamy narzędzia pracy, dzielimy się nimi.
Chcąc nadążyć za rozwojem cywilizacyjnym, poszerzamy również umiejętności z zakresu TIK.
Zapraszam nauczycieli przedszkoli do:
 dzielenia się wiedzą, narzędziami i dobrymi praktykami,
 poszerzenia kompetencji nauczycielskich,
 nawiązywania kontaktów i współpracy między przedszkolami,
 zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z dzisiejszymi problemami,
 wspierania się i motywowania w niełatwej pracy nauczyciela.
Nasze spotkania w ciągu roku szkolnego 2021/22 będą służyły wzbogacaniu warsztatu pracy
i podnoszeniu efektów kształcenia. Na spotkaniach on-line będzie możliwość wymiany
doświadczeń i tworzenia bazy materiałów dydaktycznych. Dokładny zakres działań sieci jest
precyzowany przez uczestników zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami. Liczę na owocną
współpracę. Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.
Chętnie połączę swoje pomysły z Waszymi, Drogie Koleżanki. Zapraszam do współpracy.
Zgłoszenia do sieci poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS),
zakładka DORADZTWO (www.cdnkonin.pl)

OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

Lp.

Forma
doradztwa

Temat formy

Liczba
godzin

Miejsce

STYCZEŃ 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Eksperymenty ze śniegiem i lodem – rozwijanie
kompetencji matematycznych poprzez określanie
zmian odwracalnych i nieodwracalnych w
przyrodzie

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

5. Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie –
Zajęcia otwarte
przypomnienie zasad bezpiecznej zimowej zabawy

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych – zajęcia stymulujące rozwój

Doradztwo
problemowe

6

Platforma Google
Meet
E-mail

7. Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) – jak je
rozpoznać i jak wspierać?

Blended learning

3

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Czego uczą nas bajki – rozwijanie umiejętności
wnioskowania i logicznego myślenia;
doskonalenie kompetencji matematycznych przez
segregowanie i rozdzielanie symboli graficznych
według przyjętego kryterium

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

5. Wulkan – wspomaganie rozwoju intelektualnego
podczas samodzielnego eksperymentowania

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6,
Platforma Google
Classroom

6. Ćwiczymy małe rączki – zajęcia i zabawy
stymulujące rozwój dzieci z uwzględnieniem
specjalnych potrzeb edukacyjnych

Doradztwo
problemowe

3

Platforma Google
Meet
E-mail

7. O czytaniu przedszkolaków – metoda Glenna
Domana w praktyce

Blended learning

3

Platforma Google
Meet, E-mail
Loom

3

Filia PBP w Kole

LUTY 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

8. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Dyżur stacjonarny/
przedszkolnego
konsultacje
indywidualne

MARZEC 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Jak się ubrać wiosną? – wdrażanie do
odpowiedzialności za własne zdrowie i
samopoczucie

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

5. Sadzimy i siejemy – rozwijanie kompetencji
arytmetycznych przez wprowadzenie zapisu
dodawania cyfr

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych – zajęcia stymulujące rozwój

Doradztwo
problemowe

6

Platforma Google
Meet
E-mail

7. Kompetencje kluczowe – klucz do rozwoju
przedszkolaka

Blended learning

3

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

KWIECIEŃ 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

3. Odgłosy wiejskiego podwórka – rozwijanie
spostrzegawczości słuchowej i wiedzy na temat
zwierząt gospodarskich

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

4. Ziemia to nasz dom – kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za dobrostan naszej planety

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Ćwiczymy małe rączki – zajęcia i zabawy
stymulujące rozwój dzieci z uwzględnieniem
koncentracji uwagi

Doradztwo
problemowe

6

Platforma Google
Meet
E-mail

7. Dziecięca joga – wpływ jogi na rozwój dzieci

Blended learning

3

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Oswajamy się z ciemnością – wdrażanie do
odróżniania świata fikcji od rzeczywistości

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

4. Z rodziną najlepiej – wzmacnianie poczucia
przynależności do rodziny, identyfikowanie
i nazywanie członków rodziny

Zajęcia otwarte

4

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych – zajęcia stymulujące rozwój

Doradztwo
problemowe

6

Platforma Google
Meet
E-mail

7. Niegrzeczne dziecko – problem dziecka czy
nauczyciela?

Seminarium

3

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom

4

Platforma Google
Classroom

MAJ 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

CZERWIEC 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego: „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu

Sieć współpracy
i samokształcenia

nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych
2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Doradztwo
przedszkolnego
indywidualne
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli.

4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Pomoc w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno-wychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

3. Wszystkie dzieci nasze są – poszerzanie wiedzy
na temat dzieci z różnych stron świata

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

4. Z wizytą w ZOO – poszerzamy wiedzę
przyrodniczą

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Jak zaplanować pracę na nowy rok szkolny?

Doradztwo
problemowe

3

Platforma Google
Meet
E-mail

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.

