INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
- od września do grudnia 2017 r.
Imię i nazwisko doradcy: Jolanta Staszak
Przedmiot/specjalizacja: Biologia
Szkoła/placówka bazowa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
Zakres doradztwa: obszar powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego, tureckiego
typy szkół : ponadgimnazjalne, gimnazja

Główne cele doradztwa
1. Pomoc w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego.
2. Poprawa jakości pracy nauczycieli z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych.
3. Pomoc w tworzeniu nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela, rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, planowaniu rozwoju zawodowego nauczycieli.
4. Tworzenie warunków nauczycielom do wymiany doświadczeń.
5. Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli.

ORGANIZACJA DORADZTWA METODYCZNO-PROBLEMOWEGO



ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie
wtorek, godz. 800 – 1355
czwartek, godz. 1130 – 1305
piątek,

godz.

800 – 935

DYŻURY METODYCZNE
- konsultacje indywidualne
- CDN Konin
pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca godz. 1200-1600
drugi i czwarty poniedziałek miesiąca godz. 1000-1400
- szkoła bazowa doradcy
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PLANOWANE FORMY DORADZTWA

wtorek godz. 1355 – 1530

piątek, godz. 940 – 1130

1. SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA pt: ,,Biologia w sieci”.
Sieci współpracy i samokształcenia to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. Uczestniczenie nauczycieli w różnych formach sieci będzie sposobnością poszerzenia perspektywy, z jakiej patrzy się na własną szkolę, swoje środowiska ale także
realizowane zadania i sposoby radzenia sobie z trudnościami. Zaistnieje również możliwość pracy na
platformie www.doskonaleniewsieci.pl. Dla nauczycieli będzie to okazją wzajemnego wsparcia w
sytuacji pojawiających się trudności, szansą na bieżący kontakt z nauczycielem doradcą i nauczycielami uczestniczącymi w sieci.
Udział uczestników sieci będzie polegał na:



wypełnieniu ankiety diagnozującej potrzeby uczestników sieci,
uczestniczeniu w spotkaniach sieci zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników,

2. OFERTA DORADZTWA DLA NAUCZYCIELI POWIATU KONIŃSKIEGO




udział w forum dyskusyjnym na platformie cyfrowej
zamieszczanie i korzystanie z materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych
na platformie cyfrowej łączących się z tematyka sieci.
Zgłoszenia na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.cdnkonin.pl

Lp.

Temat formy

1.

Forma doradztwa

Liczba
godzin

Seminarium

4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sompolnie

Wykorzystanie statystyki w naukach
przyrodniczych ze szczególnym
uwzględnieniem genetyki i ekologii

Warsztat dla

3

ZSP w Sompolnie

Praca z uczniem o specyficznych
wymaganiach edukacyjnych

Warsztaty

3

ZSP w Sompolnie

Zmiany w prawie oświatowym
2.

3.

Miejsce

nauczycieli

2

Planowanie, organizowanie i badanie efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego. Problemy zgłaszane przez nauczycieli

Doradztwo indywidualne

9 godz. ZSP w Sompolnie,
tygod- CDN w Koninie
niowo

3. OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI
Liczba goTemat formy

Forma doradztwa

dzin

Miejsce

Lp.
WRZESIEŃ 2017
1. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego
części przyrodniczej w kontekście podnoszenia
efektywności
kształcenia

Seminarium

3

ZSP w Sompolnie

2. Wykrywanie związków organicznych
w różnych rodzajach pożywienia
człowieka

Lekcja otwarta

2

ZSP w Sompolnie

3. Organizacja zajęć terenowych z biologii

Warsztaty

5

CDN w Koninie

4. Planowanie, organizowanie i badanie efektów
Doradztwo indyprocesu dydaktyczno-wychowawczego. Problemy widualne
zgłaszane przez nauczycieli

9 godz. ty- ZSP w Sompolnie, CDN w
god-niowo Koninie

PAŹDZIERNIK 2017
1. Skąd się bierze agresja? – przemoc
wśród młodzieży

Warsztaty

5

CDN w Koninie

2. Przebieg podziałów komórkowych

Lekcja otwarta

2

ZSP w Sompolnie

3. Realizacja nowej podstawy programowej
z biologii w klasie VII
szkoły podstawowej

Zespół problemowy

3

ZSP w Sompolnie

4. Planowanie, organizowanie i badanie efektów
Doradztwo indyprocesu dydaktyczno-wychowawczego. Problemy widualne
zgłaszane przez nauczycieli
5. Biologia w sieci

Sieć współpracy
i samokształcenia

9 godz. ty- ZSP w Sompolnie CDN w Kogodniowo ninie
2

CDN w Koninie

LISTOPAD 2017
1. Przyczyny i konsekwencje nadwagi i otyłości
wśród młodzieży

Warsztaty

5

CDN w Koninie

2. Biotechnologia tradycyjna w życiu codziennym

Lekcja otwarta

2

ZSP w Sompolnie

3. Nowa podstawa programowa z biologii
w szkole ponadpodstawowej

Zespół samokształceniowy

3

ZSP w Sompolnie

4. Planowanie, organizowanie i badanie efektów
Doradztwo indyprocesu dydaktyczno-wychowawczego. Problemy widualne
zgłaszane przez nauczycieli

9 godz. ty- ZSP w Sompolnie CDN w Kogod-niowo ninie

3

5. Biologia w sieci
i samokształcenia

Sieć współpracy
i samokształcenia

2

Platforma cyfrowa
i zasoby sieci

GRUDZIEŃ 2017
1. Przyczyny i konsekwencje nadwagi
i otyłości wśród młodzieży

Warsztaty

5

CDN w Koninie

2. Znaczenie mikroorganizmów
w przyrodzie i gospodarce

Lekcja otwarta

2

ZSP w Sompolnie

3. Zdrowie w roli głównej – zagrożenia
wynikające z używania
dopalaczy

Seminarium

3

ZSP w Sompolnie

4. Planowanie, organizowanie i badanie efektów
Doradztwo indyprocesu dydaktyczno-wychowawczego. Problemy widualne
zgłaszane przez nauczycieli
5. Biologia w sieci
i samokształcenia

Sieć współpracy
i samokształcenia

9 godz. ty- ZSP w Sompolnie, CDN
godniowo w Koninie
2

Platforma cyfrowa
i zasoby sieci

4. INNE DZIAŁANIA DORADCÓW NA RZECZ NAUCZYCIELI

Szczegółowe informacje na stronie www.cdnkonin.pl oraz w zakładce Formy doradztwa

Promocja i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań nauczycieli w ramach :
 Publikowania twórczych dokonań nauczycieli (artykuły w Konińskim Kurierze Oświatowym, biuletyny przedmiotowe i inne)”
 Organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowo- metodycznych
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 Doradztwa przywarsztatowego (zajęcia otwarte nauczycieli nowatorów) w szkole bazowej doradcy
1. Kursy:
a. - Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych
b. - Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieży
c. - Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży
2. Konferencja
a. Spójność i ciągłość nauczania przedmiotów przyrodniczych w świetle nowej podstawy programowej przyrody, biologii i geografii

5. PLANOWANE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Z OFERTY CDN-u
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