
 

Imię i nazwisko doradcy: Beata Kubsik 

Przedmiot/specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna 

Szkoła/placówka bazowa: Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie im. Polskich Olimpijczyków 

Zakres doradztwa: miasto Konin, obszar powiatów: konińskiego, kolskiego, słupeckiego, 

tureckiego 

Typy szkół: szkoły podstawowe  

Kontakt: bkubsik@cdnkonin.pl 
 

 

Główne cele doradztwa  

1. Pomoc w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego. 

2. Poprawa jakości pracy nauczycieli z wykorzystaniem wyników egzaminów zewnętrznych. 

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: Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie, im. Polskich Olimpijczyków, ul. Turkusowa 1A 
Dni tygodnia:  
 poniedziałek:   8:00–12:35    
 wtorek:   8:55–11:30     
 środa:    8:00–9:40     
 czwartek:   8:00–12:35       
 piątek:    8:00–11:30  
 
Lekcje otwarte  
Odbywają się zgodnie z ofertą zamieszczoną w bazie ISOS na stronie www.cdnkonin.pl  
zakładka FORMY DORADZTWA 
 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI DORADCY METODYCZNEGO 

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

kwiecień–czerwiec 2023 rok 



DYŻUR METODYCZNY – konsultacje indywidualne 
 
Miejsce: CDN Konin, sala 111 
Dni tygodnia: środa 13:45–14:45 (po zapisaniu się w bazie ISOS lub po zgłoszeniu 
zapotrzebowania bkubsik@cdnkonin.pl) 

 
 

SIEĆ WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA   
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  
„Wczesnoszkolne spotkania w chmurze”  
       Drodzy Państwo, zapraszam do wymiany doświadczeń i wspólnego inspirowania się.  
Sieć prowadzona jest na platformie Google Classroom, gdzie razem tworzymy bazę materiałów 
dydaktycznych, dyskutujemy nad nurtującymi nas problemami. Jest to sprawdzony sposób 
działania sieci, lubiany przez jej uczestników. Jestem przekonana, że możemy uczyć się  
i inspirować wzajemnie.                       
Zapraszam nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej chętnych do: 

 dzielenia się wiedzą i umiejętnościami, 
 nabywania nowych umiejętności i wiedzy, 
 wspólnego wykonywania zadań i ćwiczeń, 
 zespołowego poszukiwania sposobów radzenia sobie z problemami, 
 nawiązania kontaktów i podejmowania współpracy. 

Zaplanowałam środowe spotkania on-line na platformie Google Classroom, w okresie od września 
do czerwca, na których będziecie mieli Państwo możliwość wymiany doświadczeń i tworzenia bazy 
materiałów dydaktycznych. Dokładny zakres działań sieci zostanie sprecyzowany przez 
uczestników zgodnie z Państwa zainteresowaniami i potrzebami. Udział w spotkaniach sieci 
współpracy i samokształcenia jest bezpłatny, a formy realizacji dostosowane są do Państwa potrzeb 
i oczekiwań. Naprawdę warto. Zapraszam. 
           Beata Kubsik 
 
Zgłoszenia do sieci poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS) 
zakładka FORMY DORADZTWA /www.cdnkonin.pl/ 

 

 

 

Lp. Temat formy 
Forma  

doradztwa 
Liczba  
godzin 

Miejsce 

KWIECIEŃ 2023 

1. Sieć współpracy nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej „Wczesnoszkolne spotkania  
w chmurze” 
– Wymiana doświadczeń w sieci  
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy  
i samokształcenia 
On-line 

8 Platforma 
Google 
Classroom 

2. Jak żyć w zgodzie w przestrzeni klasowej? 
Spotkanie z żyrafą i szakalem w edukacji 
wczesnoszkolnej  

Warsztaty 
Stacjonarnie 

3 Miasto Słupca  
Powiat słupecki 

 
 OFERTA DLA ZAINTERESOWANYCH NAUCZYCIELI 



3. Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

Doradztwo 
indywidualne/ 
Dyżur 
metodyczny 
Stacjonarnie/ 
on-line

4 CDN Konin 
SP 15 Konin 
Mail 
Google Meet 

4. Edukacyjny podwieczorek z relacyjnym 
nauczycielem 

Warsztaty 
Stacjonarnie/ 
On-line 

3 CDN Konin 
Google Meet 

5. Zaangażowany uczeń i kreatywny nauczyciel – 
duet uzupełniający się. Z poradnika doradcy 

Doradztwo 
problemowe 
On-line 

2 Google Meet 

6. Lekcje otwarte: 
– Zakładamy ogródek klasowy – nasze ekouprawy 
– Ekologiczny obwód stacyjny 

Lekcje otwarte 
Stacjonarnie/ 
on-line 

4 SP 15 Konin 
Platforma 
Google 
Classroom

7. O co chodzi z tym czytaniem? Odkrywanie przez 
czytanie 

Webinarium  
On-line

2 Google Meet 
 

8. W jednej drużynie. Porozumienie bez Przemocy  
w edukacji wczesnoszkolnej  

Blended learning 
On-line 

8 On-line Canva 

MAJ 2023 

1. Sieć współpracy nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej „Wczesnoszkolne spotkania  
w chmurze” 
– Wymiana doświadczeń w sieci  
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

Sieć współpracy  
i samokształcenia 
On-line 

8 Platforma 
Google 
Classroom 

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

Doradztwo 
indywidualne/ 
Dyżur 
metodyczny 
Stacjonarnie/ 
on-line 

4 CDN Konin 
SP 15 Konin 
Mail 
Google Meet 

3. Komunikaty rozwojowe… Z poradnika doradcy Doradztwo 
problemowe 
On-line 

2 Google Meet 

4. Lekcje otwarte: 
 Ocenianie kształtujące w praktyce – piszemy 

opowiadanie 
 Poznajemy Afrykę z Afryką Kazika – 

nieszablonowe pomysły na lekturę

Lekcje otwarte 
Stacjonarnie/ 
on-line 

4 SP 15 Konin 
Platforma 
Google 
Classroom  

5. Edukacyjny podwieczorek Włam się do mózgu 
i odkryj jego możliwości 

Webinarium 
On-line 

2 Google Meet 

6. Żeby nam się chciało chcieć, czyli o motywacji 
i motywowaniu 

Blended learning 
On-line

8 Google Meet 

7. O planowaniu, realizacji i podsumowaniu, czyli 
jak napisać własny program 

Warsztaty 
On-line 

4 Google Meet 

CZERWIEC 2023 

1. Sieć współpracy nauczycieli edukacji Sieć współpracy  4 Platforma 



wczesnoszkolnej „Wczesnoszkolne spotkania  
w chmurze” 
– Wymiana doświadczeń w sieci  
– Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych

i samokształcenia 
On-line 

Google 
Classroom 

2. Doradztwo metodyczne nauczyciela edukacji 
wczesnoszkolnej 
 

Doradztwo 
indywidualne/ 
Dyżur 
metodyczny 
Stacjonarnie/ 
on-line 

2 CDN Konin 
SP 15 Konin 
Mail 
Google Meet 

3. Gry i zabawy wspomagające proces uczenia się na 
lekcjach matematyki 

Warsztaty 
Stacjonarnie/ 
on-line

4 CDN Konin 
Google Meet 

4. Lekcja otwarta: 
 Ocenianie kształtujące w praktyce – piszemy 

podziękowanie 

Lekcje otwarte 
Stacjonarnie/ 
on-line 

2 SP 15 Konin 
Platforma 
Google 
Classroom

5. Edukacyjny podwieczorek I wszystko jasne... Jak 
zaplanować pracę z wypowiedzią pisemną ucznia?

Webinarium 
On-line 

3 Google Meet 

6. Jak podsumować rok szkolny? Z poradnika 
doradcy 

Doradztwo 
problemowe 
On-line 

2 Google Meet 

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 wsparcia wychowawczego 
i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej 
pandemią (artykuły w „Konińskim Kurierze Oświatowym” i inne materiały metodyczne,   
„KKO” numer 2023/1–2 – scenariusz lekcji z wykorzystaniem oceniania kształtującego); 

 organizowania forum wymiany doświadczeń w ramach zespołów problemowo-
metodycznych. 

 
 


