INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
styczeń – czerwiec 2022 roku
Imię i nazwisko doradcy: Beata Kubsik
Przedmiot/specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna
Szkoła/placówka bazowa: Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie im. Polskich Olimpijczyków
Zakres doradztwa: obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego
Typy szkół: szkoły podstawowe
Kontakt: bkubsik@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 15 w Koninie im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1A
Dni tygodnia:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
piątek:

8:00-10:35
8:00-12:35
8:00-10:35
8:00-10:35
8:00-11:30

Lekcje otwarte:
Odbywają się zgodnie z ofertą zamieszczoną w bazie ISOS na stronie www.cdnkonin.pl
> zakładka < FORMY DORADZTWA>

DYŻUR METODYCZNY – konsultacje indywidualne
Miejsce: CDN Konin, sala 111
Dni tygodnia: środa 14:00-14:45 po zapisaniu się w bazie ISOS
Miejsce: Szkoła bazowa doradcy, SP 15 Konin – sala 12 / pokój nauczycielski
Dni tygodnia: poniedziałek 10:45-11:30 (po zgłoszeniu mailowym bkubsik@cddnkonin.pl)
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Jesteśmy on-line…
Współpracujemy i poszukujemy nowych rozwiązań”
Drodzy Państwo, zapraszam do wymiany doświadczeń i wspólnego inspirowania się. Sieć
prowadzona jest na platformie Google Classroom, gdzie razem tworzymy bazę materiałów dydaktycznych, dyskutujemy nad nurtującymi nas problemami. Jest to sprawdzony sposób działania sieci,
lubiany przez jej uczestników. Jestem przekonana, że możemy uczyć się od siebie nawzajem.
Zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chętnych do:






dzielenia się wiedzą i umiejętnościami,
nabywania nowych umiejętności i wiedzy,
wspólnego wykonywania zadań i ćwiczeń,
zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami,
nawiązania kontaktów i podejmowania współpracy.

Zaplanowałam środowe spotkania on-line w okresie od września do czerwca, na których będziecie
mieli możliwość wymiany doświadczeń i tworzenia bazy materiałów dydaktycznych. Dokładny
zakres działań sieci zostanie sprecyzowany przez uczestników zgodnie z Państwa zainteresowaniami i potrzebami. Udział w spotkaniach sieci współpracy jest bezpłatny. Formy realizacji sieci
współpracy według Państwa potrzeb i oczekiwań. Liczę na owocną współpracę. Naprawdę warto.
Beata Kubsik
Zgłoszenia do sieci poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS),
zakładka FORMY DORADZTWA /www.cdnkonin.pl/

OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

Lp.

Forma
doradztwa

Temat formy

Liczba
godzin

Miejsce

STYCZEŃ 2022
1.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ‐
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐line

6

Platforma
Google Classroom

2.

Wspomaganie młodych nauczycieli edukacji wczesno‐
szkolnej w rozwijaniu umiejętności metodycznych
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu pracy
i rozwiązywania problemów dydaktyczno‐wychowaw‐
czych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie
– Ocenianie kształtujące w praktyce

Spotkania z mło‐
dym nauczycielem
Stacjonarnie/
on‐line

10

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

3.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej.

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

1

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

4.

Lekcje otwarte:
– Jak dokonać erupcji wulkanu? – eksperyment w edu‐
kacji wczesnoszkolnej
– Śnieg ważny materiał badawczy – poznanie własności
śniegu i lodu

Lekcje otwarte
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
platforma Google
Classroom
Mail

5.

Kanon lektur kreatywnie w edukacji wczesnoszkolnej –
przykłady dobrych praktyk

Webinarium
On‐line

2

Google Meet
Loom
(repozytorium)

6.

Zbyt zmęczone, żeby odpocząć – jak nauczyć dziecko
relaksu i efektywnej pracy

Blended learning
On‐line

8

On‐line Canva

7.

Zakładamy hodowlę… Jak prowadzić obserwacje przy‐
rodnicze?

Warsztaty
Stacjonarnie/
on‐line

2

CDN Konin
Google Meet

LUTY 2022
1.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐line

8

Platforma
Google Classroom

2.

Waga metody badawczej w edukacji wczesnoszkolnej

Blended learning
On‐line

8

On‐line Canva

3.

Lekcje otwarte:
 Czekoladowe warsztaty – jak, gdzie, kiedy? Sposób na
integrowanie klasy
 Zagubiony szalik – piszemy ogłoszenie

Lekcje otwarte
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
Platforma Google
Classroom
Mail

4.

Samodzielność ucznia sposobem na indywidualizację
procesu nauczania – ocenianie kształtujące w edukacji
wczesnoszkolnej

Zespół samokształ‐
ceniowy
On‐ line

3

Platforma Teams

5.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

2

CDN Konin
Google Meet
Mail
Kontakt telefoniczny

6.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wcze‐
snoszkolnej

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie

3

Miasto Koło,
powiat kolski

MARZEC 2022
1.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐ line

8

Platforma
Google Classroom

2.

Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu umie‐
jętności metodycznych
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu pracy
i rozwiązywania problemów dydaktyczno‐ wychowaw‐
czych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

Spotkania z mło‐
dym nauczycielem
Stacjonarnie/
on‐line

8

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

3.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej.

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

4

CDN Konin
Google Meet
Mail
Kontakt telefoniczny

4.

Ciekawe eksperymenty w zasięgu ręki. Matematyka
w działaniu

Blended learning
On‐line

8

On‐line Canva

5.

Lekcje otwarte:
Lekcje otwarte
– Piszemy list – praca z kryteriami sukcesu i OK zeszytem Stacjonarnie/
w klasie drugiej
on‐line
– Prowadzę obserwacje pogody

4

SP 15 Konin
Platforma
Google Classroom
Mail

6.

Konflikt rówieśniczy? Żaden problem, z pomocą
przybiega żyrafa

2

CDN Konin
Google Meet

Warsztaty
Stacjonarnie/
on‐line

KWIECIEŃ 2022
1.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐line

8

Platforma
Google Classroom

2.

Uwaga ważna sprawa. Zdobyć uważność ucznia w wieku Blended learning
wczesnoszkolnym
On‐line

8

On‐line Canva

3.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej

2

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

4.

Lekcje otwarte:
 Jak nauczyć się czytać ze zrozumieniem? Piszemy
poradnik
 Patriotycznie w maju. Wiem, co to jest Polska!
Niezbędnik Polaka – majowe święta Polski

Lekcje otwarte
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
Platforma Google
Classroom
Mail

5.

Matematyka w szkole – w klasie, na korytarzu,
na boisku

Webinarium
On‐line

2

Google Meet
Loom
(repozytorium)

6.

Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu umie‐
jętności metodycznych
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu pracy
i rozwiązywania problemów dydaktyczno‐ wychowaw‐
czych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie
– Jak pracować z uczniem edukacji wczesnoszkolnej
z wykorzystaniem rutyn krytycznego myślenia?

Spotkania z mło‐
dym nauczycielem
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

MAJ 2022
1.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej ‐
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐line

6

Platforma
Google Classroom

2.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej.

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

3

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

3.

Lekcje otwarte:
– Skarpetkowe opowieści – projekt „Nasza książka”
– Ortografia trudna sprawa? Organizujemy bank ucz‐
niowskich pomysłów

Lekcje otwarte
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
Platforma Google
Classroom
Mail

4.

W indiańskiej wiosce – Dzień Dziecka inaczej

Webinarium
On‐line

2

Google Meet
Loom
(repozytorium)

5.

Mówię językiem żyrafy… Minimediacje w edukacji
wczesnoszkolnej

Blended learning
On‐line

8

On‐line Canva

6.

Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu umie‐
jętności metodycznych
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu pracy
i rozwiązywaniu problemów dydaktyczno‐wychowaw‐
czych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie
– Mój bank pomysłów na lekcje

Spotkania z mło‐
dym nauczycielem
Stacjonarnie/
on‐line

8

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
Google Meet

CZERWIEC 2022
1.

Lekcje otwarte:
– Sroczka kaszkę warzyła – praca z wierszem Jana Brze‐
chwy. Poezja w edukacji wczesnoszkolnej
– Walizka podróżnika – Pippi poznaje Polskę. Wycieczka
inaczej

Lekcje otwarte
Stacjonarnie/
on‐line

4

SP 15 Konin
Platforma Google
Classroom
Mail

2.

Świadectwo ucznia edukacji wczesnoszkolnej – zasady
sporządzania oceny opisowej.

Webinarium
On‐line

2

Google Meet
Loom

(repozytorium)
3.

Jak nauczyć ucznia edukacji wczesnoszkolnej myśleć
krytycznie? Rutyny myślenia krytycznego

Warsztaty
Stacjonarnie/
on‐line

6

CDN Konin
Google Meet

4.

Wspólnie najlepiej – świętujmy razem Dzień Mamy
i Dzień Ojca

Seminarium
Stacjonarnie/
on‐line

3

CDN Konin
Google Meet

5.

Sieć współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej –
„Jesteśmy on‐line. Współpracujemy i poszukujemy no‐
wych rozwiązań”
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia
On‐line

8

Platforma
Google Classroom

6.

Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji wczesno‐
szkolnej.

Doradztwo
indywidualne/
Dyżur metodyczny
Stacjonarnie/
on‐line

3

SP 15 Konin
CDN Konin
Mail
Kontakt telefoniczny
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 wsparcia wychowawczego
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią (artykuły w „Konińskim Kurierze Oświatowym” i inne materiały metodyczne:
KKO numer 2022/1 – scenariusz lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego
„Opisujemy przedmiot – praca z kryteriami sukcesu i OK zeszytem w klasie drugiej”);
organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowometodycznych.

