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Centrum Kształcenia Praktycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu  

ul. Wojska Polskiego 2B,39-300 Mielec  
tel./fax: 17 788-51-94, 17 788-51-95 e-mail: ckp@ckp.edu.pl  http://www.ckp.edu.pl 

Mielec, 22 stycznia 2021 r. 
Rok szkolny 2020/2021 - II półrocze 

I N F O R M A T O R  N R  4 9  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r. Poz. 
1045 § 18.1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia 
Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich w rozwoju. Celem wspomagania 
jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania. Wspomaganie jest procesem, który trwa, co 
najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej w zdiagnozowaniu rzeczywistych 
potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu, monitorowaniu i poddaniu ewaluacji 
rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy szkoły/placówki oświatowej. Wspomaganie 
obejmuje następujące etapy: 

 zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania, 
 rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy, 
 pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki 
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki, 
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację, 
 monitorowanie zaplanowanych działań, 
 wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania. 

W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego 
zadaniem jest: 

 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb, 
 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki, 
 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia, 
 konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów, 
 monitorowanie przebiegu wspomagania, 
 ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach, 
 przygotowanie raportu z realizacji wspomagania, 
 współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym. 

Wsparcie szkoły przez konsultanta jest odpłatne. Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod 
numerem telefonu: 17 250 64 84. 
 
W związku ze zmianami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty zapraszamy na szkolenie 
dla nauczycieli j. polskiego przygotowujących uczniów do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Szkolenie 
odbędzie się w jednym z dwóch terminów do wyboru: 26 stycznia br. i 2 lutego br. (szczegóły spotkań w części 
tabelarycznej z ofertą szkoleniową).

 Dni metodyczne dla nauczycieli ze stażem nauczycielskim do 5 lat. W ramach pracy metodycznej 
pragniemy służyć pomocą nauczycielom, którzy stosunkowo krótko pracują w szkole. Proponujemy tzw. 
konsultacje tematyczne, na których będą poruszane tematy interesujące głównie młodych stażem pedagogów. 
Jesteśmy otwarci na propozycję poruszanych na tych spotkaniach zagadnień. Na razie proponujemy dwa 
terminy – luty i kwiecień 2021 r. (szczegóły spotkań w części tabelarycznej z ofertą szkoleniową). W tej 
zmiennej szkolnej rzeczywistości ważna jest wymiana doświadczeń, dlatego chętnie możemy korzystać 
z doświadczenia innych. Można przekazać opracowane materiały dydaktyczne, opowiedzieć o swoich 
doświadczeniach lub być jednym z prowadzących szkolenia czy warsztaty.  

Serdecznie zapraszamy 
doradcy metodyczni 
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Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w sieciach współpracy i samokształcenia, do których 
można się zapisać drogą mailową (a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz 
adresu e-mail.  
 

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w CKPiDN 
  

1.  Wychowanie przedszkolne - doradztwo metodyczne 

Beata Wrzesień – doradca 
metodyczny z wychowania 

przedszkolnego 
b.wrzesien@ckp.edu.pl 

2.  Język polski – doradztwo metodyczne 
Ewa Arciszewska - doradca 

metodyczny z języka polskiego 
e.arciszewska@ckp.edu.pl 

3.  Historia, WOS - doradztwo metodyczne 
Ryszarda Kryczka - doradca 
metodyczny z historii i WOS 

r.kryczka@ckp.edu.pl 

4.  Wychowanie fizyczne - doradztwo metodyczne 

Bogumiła Dziekan-Gąbka - 
doradca metodyczny 

z wychowania fizycznego 
b.gabka@ckp.edu.pl 

5.  
Zabawa w programowanie - wsparcie dla nauczycieli 

korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go! dla nauczycieli 
korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go!” 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

a.mikula@ckp.edu.pl  

6.  Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców 
szkolnych 

Anna Mikuła – specjalista 
ds. projektów edukacyjnych 

a.mikula@ckp.edu.pl 

7.  Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych 
Anna Mikuła – specjalista 

ds. projektów edukacyjnych 
a.mikula@ckp.edu.pl 

8.  Doradztwo zawodowe w szkole 

Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia 

nauczycieli, doradca zawodowy 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

9.  Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela 

Danuta Zdonek – specjalista 
ds. organizacji kształcenia 

nauczycieli 
d.zdonek@ckp.edu.pl  

 
Doradcy metodyczni zapraszają na swoją stronę www na stronie CKPiDN/Dla nauczycieli/Doradztwo 
metodyczne.  

 

W partnerstwie z przedsiębiorstwami realizujemy projekt „Mielec stawia na zawodowców – edycja II” 
(RPO WP, Działanie 9.4) dla trzech szkół zawodowych: ZSE w Mielcu, ZST w Mielcu i ZS im. Prof. 
J. Groszkowskiego w Mielcu. Wsparciem w projekcie objęci są uczniowie i nauczyciele przedmiotów 
zawodowych z klas: technik informatyk (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS), technik logistyk (ZSE). 
Działania przewidziane w projekcie to: doposażenie pracowni szkolnych, staże zawodowe 
w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społeczno-
gospodarczym. W ramach projektu prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning 
w szkolnictwie zawodowym”. 
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 Od lutego 2015 roku w CKPiDN działa Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”, 
której zadaniem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych – 
związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta, a także przygotowanie uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. Zajęcia dla uczniów są organizowane w Regionalnym Centrum 
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. 
Poprzez organizację zajęć prowadzonych w systemie pozaszkolnym chcemy nie tylko przygotować uczniów do 
udziału w konkursach organizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że 
obcowanie ze światem nauki i techniki stanowi niezapomnianą przygodę, która przygotuje uczniów do 
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. 
Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum 
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B prowadzona jest na 
początku roku szkolnego. Akademia LEONARDO zwraca szczególną uwagę na umożliwienie dzieciom 
i młodzieży rozwoju swoich zainteresowań i pasji, co może stać się początkiem ukierunkowania wyborów 
przyszłości zawodowej. Zajęcia Akademii to nieprzerwanie modelarstwo lotnicze i kosmiczne na różnych 
poziomach zaawansowania, a także szeroko rozumiana robotyka – od grup początkujących gdzie dzieci poznają 
tajniki programowania przez zabawę, po grupy przygotowujące uczestników do udziału w różnych konkursach. 
Więcej informacji: Barbara Rusin, e-mail: b.rusin@ckp.edu.pl  tel.: 17 250 64 88 


Studia podyplomowe – placówka prowadzi rekrutację na studia podyplomowe we współpracy: 

- z Tarnowską Szkołą Wyższą na kierunki (zajęcia w systemie mieszanym: zdalnie i stacjonarnie w Katolickim 
Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, więcej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl zakładka: 
Nauczyciele/Studia podyplomowe): 

 Przygotowanie pedagogiczne;  
 Autyzm i zespół Aspergera - edukacja i rehabilitacja - kwalifikacje nauczycielskie; 
 Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, 

surdopedagogika, autyzm. Pedagogika terapeutyczna; 
- oraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie (więcej informacji: 
facebook.com/ckpmielec) - zdalnie. 

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej szkoły wyższej, stanowiące 
potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem odpowiednich kwalifikacji.  
 
Zapraszamy do zachęcenia uczniów do udziału w konkursie technicznym im. Jefreya Pino organizowanym 
przez Polskie Zakłady Lotnicze i CKPiDN w Mielcu. W Konkursie może wziąć udział każdy uczeń i uczennica 
z terenu Powiatu Mieleckiego (zamieszkujący lub uczący się), który ukończył 12 rok życia.  Zadaniem 
przewodnim konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji z zastosowaniem nowatorskich rozwiązań 
technicznych lub w formie modelu (makiety) prezentującego rozwiązanie techniczne lub pomocy edukacyjnej 
wraz z opisem działania i zastosowania. Opracowane rozwiązanie powinno być również przedstawione 
w formie prezentacji Power Point oraz 3 minutowego filmu. Czwarta edycja konkursu odbywa się pod hasłem 
„Robotyka i automatyka w moim życiu codziennym”. Termin oddania prac – 31 marca 2021 r. Regulamin 
dostępny jest do pobrania ze strony www.ckp.edu.pl. 
 
 W bieżącym półroczu przeprowadzony będzie konkurs dla rodziców dzieci z mieleckich przedszkoli, 
w ramach którego rodzice będą się dzielili swoimi doświadczeniami i przykładami aktywności swoich dzieci 
z pobytu w „domowym przedszkolu” podczas pandemii. Konkurs przygotuje doradca metodyczny 
z wychowania przedszkolnego wraz z przedszkolem nr 12 w Mielcu.  
 
Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach 
współpracy i samokształcenia oraz do zapoznawania się udostępnianymi materiałami i aktualizowaną ofertą 
edukacyjną doradców metodycznych na stronie placówki: www.ckpidn/Dla nauczycieli/Doradztwo 
metodyczne. W związku z sytuacją pandemiczną, zaplanowane przez nas formy doskonalenia będą 
realizowane w formie zdalnej przy pomocy programu Teams. Po zapisaniu się na szkolenie, nauczyciele 
otrzymują link do zalogowania się na nie.  
           Zapraszamy 
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Wybrane szkolenia planowane na II półrocze roku szkolnego 2020/2021 
Aktualizacja na bieżąco 

 

Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

1. 
Preferencje zawodowe 
uczniów a aktywność 
absolwentów na rynku pracy 

1 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 

21.01.2021 
godz. 17.30 

Bogusław Krata 
doradca metodyczny 

z doradztwa 
zawodowego 

z PCEN Rzeszów 

2. 

Szkolenie dla nauczycieli 
j. polskiego przygotowujących 
uczniów do tegorocznego 
egzaminu ósmoklasisty: Nowe 
wymagania egzaminacyjne   

4 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 

26.01.2021 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

3. 

Szkolenie dla nauczycieli 
j. polskiego przygotowujących 
uczniów do tegorocznego 
egzaminu ósmoklasisty: Nowe 
wymagania egzaminacyjne    

4 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 

02.02.2021 
godz. 16.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

4 

Dzień metodyczny dla nauczycieli ze stażem nauczycielskim do 5 lat 

Kompetencje prakseologiczne 
nauczyciela wychowania 
fizycznego rozpoczynającego 
pracę w zawodzie.  
Ocena ucznia w podczas nauki 
zdalnej. Propozycje rozwiązań 
w obszarze: rozwój 
i sprawność, aktywność 
fizyczna, bezpieczeństwo, 
edukacja zdrowotna  

3 

konsultacja 
tematyczna 

on-line  
(nieodpłatnie) 

02. 02. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

Planowanie pracy dydaktycznej 2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line 
(nieodpłatnie) 

02.02.2020 
godz. 17.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wos 
z CKPiDN w Mielcu 

Planowanie pracy dydaktyczno 
– wychowawczej w przedszkolu  2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line 
(nieodpłatnie) 

02.02.2021 
godz. 17.00 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 
 

     

5. 

Umiejętności z nauki o języku, 
dlaczego najsłabszy obszar 
umiejętności egzaminacyjnych 
 

2 
warsztaty 

on-line  
(nieodpłatnie)  

09.02.2021 
godz. 17.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

6. 

Technologia kodów QR 
w organizacji, realizacji 
wychowania fizycznego, zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

3 

warsztaty 
z aktywizacją 
nauczycieli 

podczas zajęć  
on-line 

(nieodpłatne) 

23. 02. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

7. 
Przygotowanie do egzaminu 
ósmoklasisty – zadania otwarte 
krótkiej odpowiedzi 

2  lekcja otwarta 
on-line  

02.03.2021  
godz. 14.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

8. 
Krytyczne myślenie i narzędzia 
TOC w edukacji szkolnej 
i przedszkolnej 

2 
konferencja 

on-line 
(nieodpłatnie) 

09.03.2021 
godz. 17.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wos 
z CKPiDN w Mielcu 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

9. 

Popularyzacja literatury dla 
dzieci – spotkanie z autorką 
Sylwią Bacewicz 
 

2 
konferencja 

on-line 
(nieodpłatnie) 

16.03.2021 
godz. 17.00 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

10. 

Szkolny projekt edukacyjny 
interdyscyplinarny 
z wychowania fizycznego: 
- wychowanie fizyczne 
z przedmiotami matematyczno-
przyrodniczymi, 
- wychowanie fizyczne 
z przedmiotami językowymi, 
humanistycznymi 

3 
warsztaty   

on-line 
(nieodpłatne) 

23. 03. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

11. Analiza i interpretacja utworów 
lirycznych 2 

seminarium 
on-line 

z elementami 
warsztato-

wymi 
(nieodpłatne) 

13.04.2021  
godz. 17.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

12. Zintegrowany system 
kwalifikacji 1 

konferencja 
on-line  

(nieodpłatnie) 

20.04.2021 
godz. 17.30 

Bogusław Krata 
doradca metodyczny 

z doradztwa 
zawodowego 

z PCEN Rzeszów 

Dzień metodyczny dla nauczycieli ze stażem nauczycielskim do 5 lat 

13. ABC – uczenia się tworzenia 
tekstu argumentacyjnego 2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line 
(nieodpłatnie) 

20.04.2021 
godz. 17.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

Kompetencje prakseologiczne 
nauczyciela wychowania 
fizycznego rozpoczynającego 
pracę w zawodzie. 
Awans zawodowy nauczyciela 
wychowania fizycznego: 
dokumentacja stażu, 
planowanie, realizacja zadań 
wynikających z rozporządzenia 
MEN  

2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line  
(nieodpłatnie) 

20. 04. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

Kompetencje kluczowe na 
lekcjach historii i wos 2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line 
(nieodpłatnie) 

20.04.2021 
godz. 17.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wos 
z CKPiDN w Mielcu 

Realizacja treści podstawy 
programowej wychowania 
przedszkolnego 

2 

konsultacja 
tematyczna 

on-line 
(nieodpłatnie) 

20.04.2021 
godz. 17.00 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 
 

     

14. 

Autoedukacja w wychowaniu 
fizycznym.  
Metody i formy aktywizacji 
uczniów do rozwoju 
indywidualnego. 

2 

konferencja 
metodyczna  

on-line 
(nieodpłatne) 

27. 04. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

15. 
Praca z lekturą – co trzeba i jak 
to zrobić, by osiągnąć 
zamierzony efekt 

2 
Szkolenie  

on-line  
(nieodpłatne) 

11.05.2021 
godz. 17.00 

Ewa Arciszewska  
doradca metodyczny 

z języka polskiego 
z CKPiDN w Mielcu 

16. 

Gry i zabawy ruchowe, gry 
zespołowe w realizacji 
programu wychowania 
fizycznego w młodszych klasach 
szkoły podstawowej (od I – V) 
w edukacji tradycyjnej 
i zdalnej? 

3 warsztaty  
(nieodpłatne) 

18. 05. 2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 

17. 

Nic gorszego jak nudna lekcja – 
jak aktywizować i motywować 
uczniów w edukacji 
stacjonarnej i zdalnej. 

2 
seminarium 

on-line 
(nieodpłatnie) 

25.05.2021 
godz. 17.00 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 

z historii i wos 
z CKPiDN w Mielcu 

18. 
Rozwijanie inteligencji 
emocjonalnej dziecka 
przedszkolnego 

2 
szkolenie 

on-line 
(nieodpłatnie) 

25.05.2021 
godz. 17.00 

Beata Wrzesień  
doradca metodyczny 

z wychowania 
przedszkolnego 

z CKPiDN w Mielcu 

19. 

Innowacja pedagogiczna 
z wychowania fizycznego.  
Tworzenie programu 
autorskiego z wychowania 
fizycznego lub zajęć 
pozalekcyjnych. 

3 
warsztaty 
 on-line 

(nieodpłatne) 

08.06.2021 
godz. 17.30 

Bogumiła Dziekan-
Gąbka  

 doradca metodyczny 
z wychowania 

fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

20. 

Podstawy pracy na platformie 
Moodle: 
-wiadomości wstępne, 
-Moodle z profilu ucznia 
i nauczyciela. 

6 
szkolenie 
on-line  

(nieodpłatnie) 
po zebraniu grupy 

Anna Mikuła 
specjalista 

ds. projektów 
edukacyjnych  

z CKPiDN w Mielcu 

21. Kierownik wycieczek szkolnych  10 kurs 
80 zł po zebraniu grupy 

Trener zostanie 
wyłoniony 

w procedurze PZP 

22. Wychowawca placówek 
wypoczynku dzieci i młodzieży 36 kurs 

360 zł po zebraniu grupy 
Trener zostanie 

wyłoniony 
w procedurze PZP 

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl zakładka: Dla nauczycieli 

Propozycje szkoleń rad pedagogicznych realizowanych on-line 

Lp. Doradca Proponowana tematyka 

1. 

Ewa Arciszewska 
doradca metodyczny z języka 
polskiego z CKPiDN w Mielcu 
 
(e.arciszewska@ckp.edu.pl) 

Temat 1. 
Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – wnioski i działania 
zmierzające do poprawy efektów kształcenia (3x60 min.) 
Temat 2. 
Modyfikacje działań nauczycielskich na podstawie diagnozy umiejętności 
uczniów dokonanej w oparciu o analizę egzaminów, wyników kształcenia 
(3x60 min.) 
Temat 3. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole podstawowej  (2x60 min.) 
Temat 4. 
Ewaluacja wybranego obszaru pracy szkoły.  
Jak praktycznie rozwiązać problem? (2x 60min.) 

2. 

Beata Wrzesień 
doradca metodyczny 
z wychowania 
przedszkolnego  z CKPiDN 
w Mielcu 
 
(b.wrzesien@ckp.edu.pl ) 
 

Temat 1. 
Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym  
(2x60 min.) 
Temat 2. 
Ewaluacja wybranego obszaru pracy przedszkola. Jak praktycznie 
rozwiązać problem? (2x60 min.) 
Temat 3. 
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka przedszkolnego (2x60 min.) 
Temat 4. 
Kodowanie i programowanie w przedszkolu (2x60 min.) 

3. 

Bogumiła Dziekan-Gąbka  
 doradca metodyczny 
z wychowania fizycznego 
z CKPiDN w Mielcu 
 
(b.gabka@ckp.edu.pl) 
 

Temat1: 
Promocja zdrowia to proces umożliwiający nauczycielom kontrolę 
swojego zdrowia (2x60 min.): 
- ćwiczenia fizyczne, 
- ćwiczenia relaksacyjne, 
- ćwiczenia mentalne. 
Temat2: 
Szkolny projekt edukacyjny interdyscyplinarny (2x60 min.): 
- Wychowanie fizyczne z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, 
- Wychowanie fizyczne z przedmiotami językowymi, humanistycznymi. 
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Temat 3: 
Specjalne potrzeby uczniów w zakresie aktywności fizycznej (2x60 min.):  
- Uczniowie z opiniami i orzeczeniami PPS, 
- Uczniowie w ramach zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych 

4. 

Ryszarda Kryczka 
doradca metodyczny 
z historii i wos z CKPiDN 
w Mielcu 
 
(r.kryczka@ckp.edu.pl) 

Temat 1: 
Innowacje pedagogiczne- jak poprawić jakość swojej pracy. ( 2x60 min.) 
Temat 2: 
Jak tworzyć angażujące prezentacje Power Point? ( 2x60 min.) 

Temat 3: 
Jak aktywizować i motywować uczniów do nauki podczas edukacji 
zdalnej? ( 2x 60 min.) 

Aby zamówić szkolenie rady pedagogicznej prosimy o kontakt mailowy z doradcą metodycznym lub wysłanie 
pisma-zamówienia do CKPiDN. Szkolenia prowadzone przez doradców metodycznych są bezpłatne. Szkoła 
ponosi jedynie koszty delegacji doradcy metodycznego. 

Harmonogram konsultacji indywidulanych od lutego do czerwca 2021  

Przedmiot, 
doradca metodyczny Miesiąc/Dzień Godzina Miejsce konsultacji 

Język polski 
Ewa Arciszewska 

e.arciszewska@ckp.edu.pl 

luty: 9, 16 
marzec: 2,16  

kwiecień: 13, 27  
maj: 11,18  

czerwiec: 8, 22 

14.00-16.00 
Konsultacje mailowe 

lub on-line za pomocą programu 
Microsoft Teams 

Historia i WOS 
Ryszarda Kryczka 

r.kryczka@ckp.edu.pl 

luty: 9, 16  
marzec: 2,16  

kwiecień: 6, 27  
maj: 11, 25  

czerwiec: 8, 22  

Wychowanie fizyczne  
Bogumiła Dziekan-Gąbka 

b.gabka@ckp.edu.pl 

luty: 9, 16  
marzec: 2, 16  
kwiecień: 13  
maj: 11, 25  

czerwiec: 15, 22 

Wychowanie przedszkolne 
Beata Wrzesień 

b.wrzesien@ckp.edu.pl 

luty: 2, 16  
marzec: 9, 16  

kwiecień: 6, 20  
maj: 11, 25  

czerwiec: 8, 22 

Przed planowanymi konsultacjami prosimy zgłosić swoje uczestnictwo mailem do doradcy metodycznego.
             

          Zapraszamy 


