INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
wrzesień–grudzień 2022

Imię i nazwisko doradcy: Katarzyna Krygier
Przedmiot/specjalizacja: wychowanie przedszkolne
Szkoła/placówka bazowa: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul. Solskiego 4
Zakres doradztwa: miasto Konin, obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego,
tureckiego
Typy szkół: przedszkola
Kontakt: kkrygier@cdnkonin.pl
Główne cele doradztwa
1. Pomoc w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego.
2. Poprawa jakości pracy nauczycieli z wykorzystaniem wniosków ewaluacyjnych.
3. Współpraca w zakresie tworzenia nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem
innowacji, metod aktywizujących, technologii informacyjnych w procesie nauczania i uczenia
się.
4. Pomoc w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, planowaniu rozwoju zawodowego
nauczycieli.
5. Tworzenie warunków nauczycielom do wymiany doświadczeń.
6. Upowszechnianie osiągnięć edukacyjnych nauczycieli.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Miejsce: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul. Solskiego 4
Dni tygodnia:
poniedziałek godz. 8.00–11.00
wtorek
godz. 11.00–15.00
środa
godz. 8.00–10.00
czwartek
godz. 11.00–15.00
piątek
godz. 11.00–15.00
DYŻURY METODYCZNE – doradztwo indywidualne
Miejsce: CDN Konin, sala 111
Dni tygodnia: środa 14.00–15.00
Miejsce: Przedszkole nr 6 w Koninie, ul. Solskiego 4
Dni tygodnia:

poniedziałek
wtorek
czwartek
piątek

11.30–13.30
9.00–11.00
9.00–11.00
9.00–11.00

 SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

Nowe wyzwania – nowe rozwiązania
Sieć jest miejscem, w którym współpracujemy w celu wymiany doświadczeń dydaktycznych,
metodycznych, wychowawczych. Tu tworzymy i udoskonalamy narzędzia pracy, dzielimy się nimi.
Chcąc nadążyć za rozwojem cywilizacyjnym, poszerzamy również umiejętności z zakresu TIK.
Zapraszam nauczycieli przedszkoli do:
 dzielenia się wiedzą, narzędziami i dobrymi praktykami,
 poszerzania kompetencji nauczycielskich,
 nawiązywania kontaktów i współpracy między przedszkolami,
 zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z dzisiejszymi problemami,
 wspierania się i motywowania w niełatwej pracy nauczyciela.
Nasze spotkania w ciągu roku szkolnego 2022/23 będą służyły wzbogacaniu warsztatu pracy
i podnoszeniu efektów kształcenia. Na spotkaniach on-line będzie możliwość wymiany
doświadczeń i tworzenia bazy materiałów dydaktycznych. Dokładny zakres działań sieci jest
precyzowany przez uczestników zgodnie z ich zainteresowaniami i potrzebami. Liczę na owocną
współpracę. Udział w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia jest bezpłatny.
Chętnie połączę swoje pomysły z Waszymi, Drogie Koleżanki. Zapraszam do współpracy.
Zgłoszenia do sieci poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS),
zakładka DORADZTWO (www.cdnkonin.pl)

OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI

Lp.

Forma
doradztwa

Temat formy

Liczba
godzin

Miejsce

WRZESIEŃ 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Dyżur stacjonarny/
przedszkolnego
konsultacje
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli
indywidualne

8

Platforma Google
Classroom

4
4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Rozwiązywanie problemów dydaktycznowychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Dzień Kropki w przedszkolu. Mała inspiracja do
wielkich działań

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

5. Dbam o środowisko. Kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Pyszne i zdrowe. Rozpoznawanie owoców
i podawanie ich nazw
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

7. Bezpieczna droga do przedszkola. Poznanie
Zajęcia otwarte
zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po
drodze
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych
– Zajęcia stymulujące rozwój dzieci
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb
edukacyjnych

Doradztwo
problemowe

2

Platforma Google
Meet
Classroom
E-mail

9. Wysoko Wrażliwe Dziecko (WWD) – jak je
rozpoznać i jak wspierać?

Blended learning

4

Platforma Google
Meet, E-mail
Loom, Canva

10. Kompetencje kluczowe. Klucz do rozwoju
przedszkolaka

Zespół
problemowometodyczny

4

Platforma Google
Meet
Canva, E-mail

11. Witamy w przedszkolu! Adaptacja dzieci
w przedszkolu, czyli jak uniknąć niepotrzebnych
łez

Webinarium

2

Platforma Google
Meet
E-mail, Loom

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Dyżur stacjonarny/
przedszkolnego
konsultacje
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli
indywidualne

4
4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

PAŹDZIERNIK 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

– Rozwiązywania problemów dydaktycznowychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie
4. Dbamy o zdrowie. Utrwalamy zasady zdrowego
żywienia
Propozycja zajęć dla dzieci sześcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6,
Platforma Google
Classroom

5. Co mogę dotknąć, powąchać, posmakować?
Polisensoryczne rozpoznawanie obiektów
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6,
Platforma Google
Classroom

6. Dary jesieni. Jak zatrzymać lato w słoiku?
Poznanie sposobów przechowywania
i przetwarzania owoców i warzyw
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6,
Platforma Google
Classroom

7. Dwie skarpety, czyli para. Rozwijamy
kompetencje matematyczne
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6,
Platforma Google
Classroom

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych
– Zajęcia stymulujące rozwój dzieci
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb
edukacyjnych

Doradztwo
problemowe

4

Platforma Google
Meet, Classroom,
E-mail

9. O czytaniu przedszkolaków – metoda Glenna
Domana w praktyce

Blended learning

4

Platforma Google
Meet, E-mail,
Loom

10. Zabawy rozwijające kreatywność, twórcze
myślenie i wyobraźnię dziecka

Warsztaty

4

Platforma Google
Meet, E-mail,
Loom, Canva

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Dyżur stacjonarny/
przedszkolnego
konsultacje
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli
indywidualne

4
4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Rozwiązywanie problemów dydaktycznowychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Dlaczego liście zmieniają kolor? Proste
doświadczenia rozbudzające ciekawość dzieci

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google

LISTOPAD 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

Zajęcia otwarte

Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Classroom

5. Fascynujące krople. Stawianie hipotez,
przeprowadzanie eksperymentu, wyciąganie
wniosków
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

6. Co ulepimy dziś z plasteliny.
Eksperymentowanie z różnym materiałem
plastycznym
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

7. Na starej fotografii. Wskazywanie i podawanie
nazw członków rodziny
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych
– Zajęcia stymulujące rozwój dzieci
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb
edukacyjnych

Doradztwo
problemowe

4

Platforma Google
Meet
Classroom
E-mail

9. Motoryka mała. Działania stymulujące
i korygujące

Blended learning

4

Platforma Google
Meet, E-mail
Loom, Canva

10. Motoryka duża. Przykłady zabaw i ćwiczeń
doskonalących motorykę dużą

Zespół
samokształceniowy

4

Platforma Google
Meet, E-mail

8

Platforma Google
Classroom

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela wychowania Dyżur stacjonarny/
przedszkolnego
konsultacje
– Problemy zgłaszane przez nauczycieli.
indywidualne

4
4

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6

3. Wspomaganie młodych nauczycieli w rozwijaniu Spotkanie
umiejętności metodycznych
z młodym
– Wspomaganie w zakresie bogacenia warsztatu
nauczycielem
pracy
– Rozwiązywania problemów dydaktycznowychowawczych
– Analiza problemów zgłaszanych indywidualnie

8

CDN w Koninie
Przedszkole nr 6
On-line

4. Mikołaj pakuje sanie. Polisensoryczne
rozpoznawanie obiektów
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

5. Rodzinne spotkania. Jak zachować się przy stole? Zajęcia otwarte
Propozycja zajęć dla dzieci pięcioletnich

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

GRUDZIEŃ 2022
1. Sieć współpracy nauczycieli wychowania
przedszkolnego „Nowe wyzwania – nowe
rozwiązania” – wspomaganie pracy zespołu
nauczycieli
– Wymiana doświadczeń w sieci
– Dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy
i samokształcenia

6. Świąteczne pierniki. Zdobywanie umiejętności
szacowania pojemności
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

7. Kolędowanie na dywanie. Doskonalenie
umiejętności wokalnych
Propozycja zajęć dla dzieci trzyletnich

Zajęcia otwarte

2

Przedszkole nr 6
Platforma Google
Classroom

8. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
przedszkolnych
– Zajęcia stymulujące rozwój dzieci
z uwzględnieniem specjalnych potrzeb
edukacyjnych

Doradztwo
problemowe

4

Platforma Google
Meet
Classroom
E-mail

9. Zajęcia bez nudy! Pomysły na zabawy kreatywne, Warsztaty
które ćwiczą cierpliwość i dokładność oraz małą
motorykę

4

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom, Canva

10. Nauka czytania i pisania w przedszkolu

4

Platforma Google
Meet
E-mail
Loom, Canva

Zespół
problemowometodyczny

Szczegółowe informacje na stronie www.cdnkonin.pl oraz w zakładce Formy doradztwa
 Promocja i upowszechnianie nowatorskich rozwiązań nauczycieli w ramach:
 publikowania twórczych dokonań nauczycieli w obszarze stosowania oceniania kształtującego,
efektywnych metod i technik nauczania, przeprowadzonych innowacji czy dobrych praktyk
(artykuły w „Konińskim Kurierze Oświatowym”, także inne materiały metodyczne);
 organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowo-metodycznych.

