INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 2022

Imię i nazwisko doradcy: Anna Kamińska
Przedmiot/specjalizacja: wychowanie fizyczne
Szkoła/placówka bazowa: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie,
II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Koninie
Zakres doradztwa: miasto Konin, obszar powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego,
tureckiego
Typy szkół: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
Kontakt: akaminska@cdnkonin.pl

Główne cele doradztwa







Pomoc w planowaniu, realizacji i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.
Pomoc w podejmowaniu działań innowacyjnych oraz popularyzowanie zastosowania TIK
w procesie nauczania.
Opracowanie, adaptacja i dobór programów nauczania.
Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych.
Tworzenie warunków nauczycielom do wymiany doświadczeń.
Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli.

Sposób realizacji doradztwa
1. Udzielanie indywidualnych konsultacji.
2. Prowadzenie zajęć otwartych oraz uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych
nauczycieli.
3. Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
4. Organizowanie i prowadzenie innych form doradztwa metodycznego i doskonalenia.

ORGANIZACJA DORADZTWA METODYCZNO-PROBLEMOWEGO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Stanisława Moniuszki w Koninie
Dni tygodnia:
Wtorek 8.00–11.25
Czwartek 9.45–15.15

Miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Koninie
Dni tygodnia:
Poniedziałek 8.00–10.25
Środa 8.00–10.25
Piątek 8.00–10.25
DYŻURY METODYCZNE – doradztwo indywidualne
Miejsce: CDN Konin
Dni tygodnia:
Środa 14.00–15.30
SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA pt.: Kompetentny nauczyciel wychowania
fizycznego – kompetentny uczeń
Zapraszam nauczycieli wychowania fizycznego szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
chętnych do:
 dzielenia się wiedzą i umiejętnościami – przykładami dobrych praktyk,
 poszerzania kompetencji nauczycielskich oraz nabywania nowych umiejętności i wiedzy,
 nawiązywania kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami,
 zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami,
 wspierania się i motywowania w pracy nauczyciela.
Udział w spotkaniach sieci współpracy jest bezpłatny. Formy realizacji sieci współpracy według
Państwa potrzeb i oczekiwań.

OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

Lp.

Forma
doradztwa

Temat formy

Liczba
godzin

Miejsce

WRZESIEŃ 2022

1. Kompetentny nauczyciel – kompetentny
uczeń.

2. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez
indywidualne doradztwo metodyczne
nauczycieli wychowania fizycznego.
3. Planowanie pracy w procesie wychowania
fizycznego – sposób na podnoszenie jakości
kształcenia.
4. Warsztat pracy młodego stażem nauczyciela
wychowania fizycznego.

Seminarium
XXIV
Konińskich
Spotkań
Edukacyjnych
Doradztwo
indywidualne

3

CDN

8

CDN

Doradztwo
problemowe

8

CDN,
on-line MS Teams

Spotkanie
z młodymi
nauczycielami

4

on-line MS Teams

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych
Lekcja otwarta
nauczycieli w zakresie rozpoznawania i oceny
rozwoju fizycznego oraz sprawności fizycznej
uczniów.
6. Rozwijanie umiejętności metodycznych
Lekcja otwarta
nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów
kompetencji społecznych.
7. Kompetentny nauczyciel wychowania
Sieć współpracy
fizycznego – kompetentny uczeń.

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

6

on-line MS Teams

PAŹDZIERNIK 2022

1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez
indywidualne doradztwo metodyczne
nauczycieli wychowania fizycznego.
2. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa
prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.
3. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie prowadzenia lekcji
ukierunkowanych na osiąganie celów
prozdrowotnych związanych z pięknem ciała
ludzkiego .
4. Motywowanie uczniów do aktywności
fizycznej.
5. Przykłady dobrych praktyk w procesie
wychowania fizycznego w kontekście
doświadczenia uczenia uczniów
z doświadczeniem migracyjnym.
6. Uwarunkowania efektywności pracy
pedagogicznej nauczyciela wychowania
fizycznego.
7. Kompetentny nauczyciel wychowania
fizycznego – kompetentny uczeń.

Doradztwo
indywidualne

8

CDN

Lekcja otwarta

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

Lekcja otwarta

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

Webinarium

3

on-line MS Teams

Zespół
problemowometodyczny

3

CDN

Blended
learning

8

on-line MS Teams

Sieć współpracy

6

on-line MS Teams

Doradztwo
indywidualne

10

CDN

Doradztwo
problemowe

8

CDN,
on-line MS Teams

Lekcja otwarta

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

Lekcja otwarta

6

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

LISTOPAD 2022

1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez
indywidualne doradztwo metodyczne
nauczycieli wychowania fizycznego.
2. Praca na lekcjach wychowania fizycznego
z zespołem koedukacyjnym oraz uczniami
przybyłymi z zagranicy (w szczególności
z Ukrainy).
3. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie prowadzenia lekcji
ukierunkowanych na osiąganie celów
prozdrowotnych związanych z pięknem ciała
ludzkiego.
4. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie realizacji treści

podstawy programowej z bloku tematycznego
„aktywność fizyczna”.
5. Jak realizować projekt „Przedszkole/Szkoła
Promująca Zdrowie”.

Webinarium

3

on-line MS Teams

6. Kompetentny nauczyciel wychowania
fizycznego – kompetentny uczeń.

Sieć współpracy

5

on-line MS Teams

Doradztwo
indywidualne

6

CDN

Lekcja otwarta

4

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

Lekcja otwarta

2

SP 12 w Koninie,
II LO w Koninie

3

CDN

7

on-line MS Teams

6

on-line MS Teams

GRUDZIEŃ 2022

1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez
indywidualne doradztwo metodyczne
nauczycieli wychowania fizycznego.
2. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie prowadzenia lekcji
ukierunkowanych na osiąganie celów
prozdrowotnych związanych z pięknem ciała
ludzkiego.
3. Rozwijanie umiejętności metodycznych
nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów
kompetencji społecznych.
4. Dylematy oceniania.

Zespół
problemowometodyczny
5. Edukacja zdrowotna w szkole ze szczególnym Blended
uwzględnieniem ochrony i wzmacniania
learning
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
6. Kompetentny nauczyciel wychowania
Sieć współpracy
fizycznego – kompetentny uczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące form doradztwa na stronie www.cdnkonin.pl w zakładce Formy
doradztwa.
 Promocja i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań nauczycieli w ramach:
 publikowania twórczych dokonań nauczycieli w obszarze stosowania innowacyjnych
rozwiązań w pracy z uczniem na lekcjach wychowania fizycznego (artykuły w „Konińskim
Kurierze Oświatowym”, biuletyny przedmiotowe i inne),
 organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowometodycznych oraz sieci współpracy i samokształcenia.

