
NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 

W OFERCIE EDUKACYJNEJ

CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE



LP. TEMAT ADRESACI
LICZBA
GODZIN

ZEGAROWYCH

1. Zagrożenia w cyberprzestrzeni

Nauczyciele szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa 
wielkopolskiego

6

2.
Rozwiązywanie problemów z różnych 
dziedzin z wykorzystaniem nowych 
technologii

Nauczyciele szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych województwa 
wielkopolskiego

6

3.

Warunki i sposób realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w klasie 
IV i VII szkoły podstawowej z matematyki, 
przyrody, biologii, geografii, fizyki i chemii

Nauczyciele zatrudnieni 
w szkołach podstawowych 
województwa wielkopolskiego, którzy 
w roku szkolnym 2017/2018 będą 
nauczać matematyki, przyrody, 
biologii, geografii, fizyki lub chemii 
w klasach IV lub VII szkół 
podstawowych

3

4.

Warunki i sposoby realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
i kształcenia ogólnego na pierwszym etapie 
edukacyjnym

Nauczyciele zatrudnieni 
w przedszkolach województwa 
wielkopolskiego, którzy w roku 
szkolnym 2017/2018 będą nauczać 
w przedszkolu lub na I etapie 
edukacyjnym

3

5.

Warunki i sposoby realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w klasie 
IV i VII szkoły podstawowej z informatyki, 
muzyki, plastyki, techniki, wychowania 
fizycznego

Nauczyciele zatrudnieni 
w szkołach podstawowych 
województwa wielkopolskiego, którzy 
w roku szkolnym 2017/2018 będą 
nauczać informatyki, muzyki, 
plastyki, techniki lub wychowania 
fizycznego w klasach IV lub VII szkół 
podstawowych

3

6.

Warunki i sposób realizacji podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w klasie 
IV i VII szkoły podstawowej z języka 
polskiego, języka obcego, historii i wiedzy 
o społeczeństwie

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach 
podstawowych województwa 
wielkopolskiego, którzy w roku 
szkolnym 2017/2018 będą nauczać 
języka polskiego, języka obcego, 
historii lub wiedzy o społeczeństwie 
w klasach IV lub VII szkół 
podstawowych

3

W maju i czerwcu bieżącego roku planowana jest realizacja szkoleń w ramach grantów 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na terenie objętym działalnością Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie.
x

Po rozstrzygnięciu konkursu ofert grantowych informacje o realizacji poszczególnych 
szkoleń będą umieszczone na stronie internetowej www.cdnkonin.pl oraz przekazane 
szkołom drogą elektroniczną.
x

Zapraszamy do zapoznania się z tematyką planowanych szkoleń.

Szkolenia w ramach grantów 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty



PRZEDMIOT OSOBY PROWADZĄCE DATA GODZINA SALA

Biologia Jolanta Staszak 17.05.2017 15.00 209

Chemia Agnieszka Szymczak 9.06.2017 15.30 209

Edukacja dla 
bezpieczeństwa

Patryk Tomaszewski czerwiec 2017

Edukacja wczesnoszkolna Danuta Grzanka 30.05.2017 15.30 106

Etyka Piotr Gołdyn maj 2017

Fizyka Barbara Jaworowicz 6.06.2017 15.30 209

Geografia
Grażyna Frydrychowicz
Marzena Fedorowicz

7.06.2017 15.30 104

Historia
Aldona Olesiak
Piotr Gołdyn

31.05.2017 15.30 207

Informatyka
Mariusz Kordylewski
Grażyna Koba

26.04.2017 15.00
207
208

Język polski
Aleksandra Czaplicka-Wojtas
Wioletta Poturała
Zbigniew Budny

2.06.2017 15.30 207

Języki obce Justyna Ziomek 31.05.2017 15.30 104

Kształcenie specjalne Iwona Hudańska 30.05.2017 15.30 209

Kształcenie zawodowe Maria Koroniak czerwiec 2017

Kształcenie zawodowe:
technik administracji
technik ekonomista

Dorota Wrzesińska
Lidia Kantek

30.05.2017 15.30
208
104

Matematyka Katarzyna Antczak 12.05.2017 15.00 209

Plastyka Ewa Kowalczyk-Wiśniewska czerwiec 2017

Przyroda Olga Wagner-Zaskórska
24.05.2017
31.05.2017

15.00
15.00

106
209

Wiedza o społeczeństwie
Jarosław Durka
Aldona Olesiak

31.05.2017 15.30 104

Wychowanie fizyczne Iwona Hudańska 24.05.2017 15.30 209

Wychowanie przedszkolne Danuta Grzanka 23.05.2017 15.30 209

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na
warsztaty metodyczne dla nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

nt. „Założenia nowej podstawy programowej i jej wdrażanie”



Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie i Wydawnictwo „MiGra” zapraszają 
nauczycieli informatyki i zajęć komputerowych ze szkół podstawowych i gimnazjów 
na konferencję połączoną z warsztatami 

Założenia nowej podstawy programowej i jej wdrażanie. 

Baltie, Scratch i algorytmy…
Jak uczyć programowania w klasach I, IV i VII
zgodnie z nową podstawą programową? 

Spotkanie poprowadzą autorka podręczników do informatyki – Grażyna Koba 
i Mariusz Kordylewski – konsultant CDN w Koninie.

Konferencja i warsztaty odbędą się: 26 kwietnia 2017 r. w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 14; rozpoczęcie – o godz. 15:00.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza na 
IV Konferencję naukowo-metodyczną

Edukacja włączająca.
Zarządzanie informacją w pracy z uczniem niepełnosprawnym.

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy.
Termin: 7 czerwca 2017 r., w godzinach od 13:30 do 15:30.
Miejsce: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna 
w Koninie, ul. Przemysłowa 7.

Uczeń niepełnosprawny

Nauczanie informatyki

Integracyjny Festiwal Nauki

MiGra
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W dniu 14 czerwca 2017 r. odbędzie się w Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie szkolenie dla nauczycieli opiekunów 
naukowych projektów realizowanych w ramach 
III Integracyjnego Festiwalu Nauki; rozpoczęcie o godz. 15:30. 

Tematyka szkolenia: 
– projekt edukacyjny jako metoda rozwijająca kompetencje 
   poznawcze uczniów, 
– praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ponadto uruchomiona zostanie internetowa platforma wymiany doświadczeń 
nauczycieli biorących udział w konkursie na projekt naukowy w ramach 
Integracyjnego Festiwalu Nauki (Moodle).

Zapraszamy także na następujące konferencje i szkolenia


