
 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA  

Z DORADCAMI METODYCZNYMI 
Szukasz inspiracji – znajdziesz je w CDN w Koninie! 

 

Nasi doradcy metodyczni mają dla Państwa worek mikołajkowych pomysłów edukacyjnych. 

Nauczycielu, jeśli chcesz rozwijać własną kreatywność i umiejętnie motywować uczniów, bądź z nami 

w ten przedświąteczny czas. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza Państwa na „Mikołajkowe spotkania 

z doradcą”. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach prosimy o zalogowanie się na stronie CDN 

w Koninie w ISOS – zakładka „Doradztwo”.  

 

 

 

Oferta bezpłatnych szkoleń realizowanych w ramach „Mikołajkowych spotkań z doradcą” w dniach 9-10 grudnia 2022 r. 

SYBMOL TEMAT TERMIN FORMA PROWADZĄCY LINK DO ZALOGOWANIA 

447 D/ 
2022-
2023 

Międzyprzedmiotowe projekty 
edukacyjne sposobem na rozwijanie 
kompetencji przekrojowych 

09.12.2022 
16.00-18.15 

webinarium/Google 
Meet 

Anna Dobropolska, 
Agata Różańska 

https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6949 

432D/20
22-2023 

Mapy myśli jako wielozadaniowe 
narzędzie wspierające uczenie się 
uczniów 

09.12.2022 
17.00-18.30 

webinarium/Google 
Meet 

Anna Berdzińska https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6933 
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419D/20
22-2023 

Napisz na szóstkę! Rozwijanie 
kreatywnego pisania dzieci 
i młodzieży w szkole podstawowej 

09.12. 2022 
15:00-17:00 
sala 209 

warsztaty/ stacjonarnie 
– sala 209/ CDN, Konin, 
ul. Sosnowa 14 

Jolanta Żukowska https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6911 

443D/20
22-2023 

Wiem, jak skutecznie nauczać języka 
angielskiego 

09.12.2022 
17:00-18:00 

webinarium/Google 
Meet 

Małgorzata Gralewski https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6945 

434D/20
22-2023 

Dziecko wysoko wrażliwe. Jak je 
zrozumieć i jak mu pomóc? 

10.12.2022 
10.00-12.00 

webinarium/Google 
Meet  

Katarzyna Krygier https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6935 

428D/20
22-2023 

Statystyka dla biologa 10.12.2022 
 9:30 -11:00 

warsztaty/Google Meet Jolanta Staszak https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6927 

450D/20
22-2023 

Metody Montessori na lekcji języka 
angielskiego 

10.12.2022 
8:00-9:00 

webinarium/Microsoft 
Teams 

Małgorzata 
Kuczkowska, 
Agnieszka Piekarska 

https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6952 

448D/20
22-2023 

Doświadczalnia w szkole. Śnieg i lód 
ważny materiał badawczy 

10.12.2022 
10.00-11.30 

webinarium/Google 
Meet 

Beata Kubsik https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6950&site=3 

427D/20
22-2023 

Każdy z nas jest inny, każdy 
wyjątkowy! Bajki bez barier 
w przestrzeni szkolnej 

09.12.2022 
15.00-17.00 

warsztaty/stacjonarnie 
– sala 208/CDN, Konin, 
ul. Sosnowa 14 

Mariola Felczyńska https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6925 

452D/20
22-2023 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY DIY 10.12.2022 
10.00-14.00  

warsztaty/stacjonarnie 
– sala 208/ CDN, Konin, 
ul. Sosnowa 14 

Aleksandra Szacowna-
Błaszczyk, 
Alicja Rogawska 

https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6954 

446D/20
22-2023 

Awans zawodowy nauczyciela 
w pytaniach i odpowiedziach 

09.12.2022 
18.00-19.30 

warsztaty/stacjonarnie 
– sala 208/CDN, Konin, 
ul. Sosnowa 14 

Jolanta Krucka https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6948 
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449D/20
22-2023 

Gry i rywalizacja w edukacji 
humanistycznej 

10.12.2022 
11.30-13.00 

warsztaty on-line/MS 
Teams 

Beata Grzelka https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6951 

444D/20
22-2023 

Mikołajkowe niespodzianki – 
rozwijanie kompetencji uczniów 

9.12.2022 
16.00-18.00 

warsztaty/stacjonarnie 
– sala 104/ CDN, Konin, 
ul. Sosnowa 14 

Wiesława Kowalska https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6946 

197D/20
22-2023 

Dylematy oceniania 09.12.2022 
16.00-18.30 

zespół problemowo-
metodyczny/ 
stacjonarnie – sala 106/ 
CDN, Konin, ul. Sosnowa 
14 

Anna Kamińska https://szkolenia.cdnkonin.pl/inde
x.php?action=doradztwo&doradzt
wo=edit&item=6644 

 

Zapraszamy do udziału w szkoleniach, będzie to dobrze spędzony czas! 
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