OFERTA EDUKACYJNA CDN W KONINIE
ROK SZKOLNY 2022/2023

KONFERENCJE
KONIŃSKIE SPOTKANIA EDUKACYJNE
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zaprasza – tradycyjnie we wrześniu – na XXIV
Konińskie Spotkania Edukacyjne (KSE), które odbędą się pod hasłem „Szkoła Nauczycielem stoi.
Dobrostan psychiczny dydaktyków i wychowawców wobec wyzwań współczesnej edukacji”
(symbol F/1).
W tym roku szkolnym część wykładową konferencji w ramach XXIV KSE kierujemy do całego zespołu
nauczycieli danej szkoły. Udział zainteresowanych osób, tj. nauczycieli, pedagogów i wychowawców
oraz innych specjalistów szkolnych, możliwy jest wyłącznie po zgłoszeniu przez dyrektora udziału
szkoły w KSE (do dnia 12.09.2022 r. na formularzu Karta zgłoszenia, który zamieszczony jest na
stronie internetowej Centrum oraz przesłany zostanie pocztą elektroniczną do wszystkich placówek
oświatowych). Odpłatność 1500 zł należy wpłacić na konto CDN w Koninie do dnia 12.09.2022 r.
(dotyczy udziału całego zespołu nauczycieli danej szkoły w konferencji). Dyrektor szkoły otrzyma link
do wykładu – który aktywny będzie w dniu wskazanym przez dyrektora, w godzinach od 16.00 do
19.00. – oraz link do warsztatu – który aktywny będzie, niezależnie od terminu zgłoszenia szkoły,
w dniach 2–15.09.2022 r.
Potwierdzenia udziału w konferencji do pobrania będą po dniu 30 września 2022 r. po przesłaniu
przez dyrektora szkoły wykazu nauczycieli uczestniczących w konferencji (wraz z kartą zgłoszenia).
Następnie nauczyciele po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń pobierają
potwierdzenia w zakładce Moje szkolenia.
Clou konferencji stanowi wykład prof. Sylwii Jaskulskiej na temat „Dobrostan w zawodzie
nauczyciela. Czym jest, dlaczego jest ważny i jak o niego dbać?” oraz warsztat zaprezentowany
przez psychoterapeutkę Iwonę Michalak-Jędrzejczak na temat: „Co mówi moje ciało? Jak możemy
o nie zadbać”.
Zagadnienia poruszane podczas wykładu i warsztatu skoncentrowane będą na dobrostanie
psychicznym (well-being), który nie jest czymś danym raz na zawsze i niezmiennym. Powinien
towarzyszyć nam przez całe życie, gdyż zapewnia nam poczucie równowagi psychofizycznej
i odczuwanie optymalnego komfortu w funkcjonowaniu na co dzień. Jednakże wciąż jest zagrożony
– i o tym, czy mamy na niego istotny wpływ, czy od nas zależy wysoki poziom życiowego spełniania
się w sferze zawodowej i osobistej, debatować będziemy podczas dwóch spotkań z wybitnymi
specjalistami w swojej dziedzinie.

Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. Jaskulskiej (pedagoga) oraz udziału w warsztacie Iwony
Michalak-Jędrzejczak (psychologa, psychoterapeuty) – prelegentki podzielą się swoim bogatym
doświadczeniem w dążeniu do osiągania dobrostanu psychicznego.
Jak co roku, konferencji towarzyszą spotkania edukacyjne w zespołach przedmiotowych nauczycieli,
wychowawców i innych specjalistów szkolnych. Zapraszamy do udziału w warsztatach i seminariach.
Wszyscy zainteresowani udziałem w naszych przedsięwzięciach zapisują się indywidualnie poprzez
Internetowy System Obsługi Szkoleń (formy o symbolu SE) – strona Centrum www.cdnkonin.pl.

Harmonogram spotkań edukacyjnych z nauczycielami
w ramach XXIV Konińskich Spotkań Edukacyjnych
pod hasłem „Szkoła nauczycielem stoi. Dobrostan psychiczny dydaktyków
i wychowawców wobec wyzwań współczesnej edukacji”

Lp.

Przedmiot

Tematyka

Forma

Miejsce

Termin

Prowadzący

dr hab.
Sylwia
Jaskulska,
prof. UAM
Iwona
MichalakJędrzejczak

Część I – wykładowa
1.

nauczyciele
zespołu rad
pedagogicznych

Dobrostan w zawodzie nauczyciela.
Czym jest, dlaczego jest ważny i jak o
niego dbać?

e-wykład
(link do
wykładu)

on-line

2–15.09.2022

2.

nauczyciele
zespołu rad
pedagogicznych

Co mówi moje ciało? Jak możemy o nie
zadbać?

e-warsztat
(link do
wykładu)

on-line

2–15.09.2022

Część II – spotkania z nauczycielami w grupach przedmiotowych
Zakres zagadnień: temat metodyczny wynikający ze specyfiki przedmiotu i potrzeb nauczycieli lub uwzględniający kierunki
POP 2022/23 oraz ofertę doradztwa i doskonalenia 2022/23
1.

Język polski
(SP)

Sposoby na ortografię

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 208)

7.09.2022
16:00–17:30

2.

Język polski
(SPP)

Matura 2023

seminarium

on-line

8.09.2022
16:00–17.30

3.

Języki angielski

Nauczycielska informacja zwrotna
jako najważniejszy element w procesie
nauczania – uczenia się uczniów

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)

30.08.2022
16.00–17.30

4.

Matematyka
(SP)

warsztat

Edukacja
wczesnoszkolna

6.

Wychowanie
przedszkolne
Historia,
WOS

Kompetencje kluczowe. Klucz do
rozwoju przedszkolaka
Warsztat pracy nauczyciela historii
i wiedzy o społeczeństwie

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)
CDN
w Koninie
(sala 208)
on-line

5.09.2022
16.00–18.15

5.

Aktywne metody nauczania
rozwijające kreatywność
i innowacyjność ucznia
A co na to żyrafa? O empatycznej
komunikacji w szkole

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)

8.

Biologia/
Przyroda

warsztat

on-line

7.09.2022
16.00–18.00

9.

Fizyka

Matura 2023 – zmiany
w wymaganiach egzaminacyjnych.
Kompetencje kluczowe w kontekście
egzaminów zewnętrznych z biologii
Komunikacja w pracy nauczyciela.
Matura 2023 – zmiany
w wymaganiach egzaminacyjnych

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)

8.09.2022
16:00–18:00

7.

warsztat

Jolanta
Żukowska,
Agata
Różańska
Aleksandra
CzaplickaWojtas,
Wioletta
Poturała
Małgorzata
Gralewski,
Anna
Berdzińska
Wiesława
Kowalska

5.09.2022
16:30–18:00

Beata Kubsik

7.09.2022
17:00–19:00
8.09.2022
16.00–18.30

Katarzyna
Krygier
IPN
Bydgoszcz,
Meridian
Prime
Jolanta
Staszak

Violetta
AntkiewiczKafarska
(WSiP),

10. Informatyka

Przykłady wykorzystania drukarki 3D
w szkole

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 207)

7.09.2022
16.00–17.30

11. Chemia

Komunikacja w pracy nauczyciela.
Matura 2023 – zmiany
w wymaganiach egzaminacyjnych

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)

8.09.2022
16:00–18:00

12. Religia

Rola katechety w wychowaniu

seminarium

29.08.2022
16.00–17.30

13. Zainteresowani
nauczyciele SP
i SPP różnych
specjalności
14. Przedmioty
zawodowe:
podstawy
przedsiębiorczości,
przedmioty
ekonomiczne,
społeczne
oraz doradcy
zawodowi
15. Doradztwo
zawodowe

Aplikacja Blooket jako innowacyjna
aplikacja quizowa wspierająca
pracę nauczyciela

warsztat

Parafia św.
Maksymiliana
Kolbego
w Koninie
on-line
(MS-Teams)

Barbara
Jaworowicz
Krzysztof
Krakowski,
Mariusz
Kordylewski
Violetta
AntkiewiczKafarska
(WSiP),
Agnieszka
Szymczak
Anna
Dobropolska

1.09.2022
15:00–16:30

Krzysztof
Celka

Moje finanse – program z zakresu
edukacji ekonomicznej i społecznej,
motywujący młodzież do budowania
ich własnej przyszłości zawodowej

warsztat

on-line

6.09.2022
17:00–18:30

Dorota
Wrzesińska

Planowanie kariery w zmieniającym
się świecie

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 209)

7.09.2022
15.30–17.00

16. Wychowanie
fizyczne

Kompetentny nauczyciel –
kompetentny uczeń

seminarium

5.09.2022
16.00–18.15

17. Zajęcia
z wychowawcą,
pedagog

Książka, film, wycieczka inspiracją do
ciekawej lekcji wychowawczej

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 106)
CDN
w Koninie
(sala 209)

Anna
Koziarska –
doradca
zawodowy,
CWRKDiZ w
Koninie
Anna
Kamińska

9.09.2022
15.00–17.00

Mariola
Felczyńska

18. Biblioteka

Wprowadzamy dzieci w świat
kodowania za pomocą GeniBota

warsztat

PBP
w Koninie
(sala 02)

13.09.2022
15.30–17.00

Anna Tomal,
Anna Nowak
– nauczycielki bibliotekarki, Filia
w Słupcy

19. Kształcenie
specjalne
i integracyjne

Indywidualna teczka ucznia
posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 104)

7.09.2022
15:30–17:00

Aleksandra
SzacownaBłaszczyk

20. Technika

Laboratoria przyszłości – nowoczesna
edukacja STEAM w szkole

warsztat

7.09.202
16.30–18.00

Alicja
Rogawska

21. Wychowanie do
życia w rodzinie

Trudne tematy na lekcjach
wychowania do życia w rodzinie

warsztat

CDN
w Koninie
(sala 106)
CDN
w Koninie
(sala 208)

6.09.2022
16:00–17:30

Agnieszka
Piekarska

Forma doskonalenia: konferencja
Symbol F/2
Skazani na romantyzm? – romantyzm w praktyce szkolnej.
Konferencja w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego
Adresat

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cel

− wzbogacenie wiedzy literaturoznawczej nauczycieli polonistów
− uhonorowanie Roku Romantyzmu Polskiego
− podniesienie jakości kształcenia w zakresie kanonu lektur
romantycznych
− poszukiwanie nowych rozwiązań metodycznych

Zagadnienia

▪ W świecie lektur romantycznych – lektury obowiązkowe i propozycje
lektur uzupełniających
▪ Treści dotyczące romantyzmu w materiałach CKE
▪ Sprawdzone rozwiązania metodyczne w omawianiu lektur z kanonu
romantycznego
▪ Zabawa literacka czy wielopiętrowa gra z tradycją? Liryki lozańskie.
Wariacje na temat Jerzego Pilcha Antoniego Libery

Kierownik

Wioletta Poturała

Prowadzący

Małgorzata Juda-Mieloch

Liczba godzin

5

Termin zajęć

wrzesień/październik 2022

Koszt

80 zł

Forma doskonalenia: konferencja
Symbol F/3
Każdy nauczyciel promotorem zdrowia

Adresat

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele nauczania
początkowego, wychowania przedszkolnego, nauczyciele wychowania
fizycznego, zainteresowani nauczyciele

Cel

propagowanie tematyki zdrowotnej wśród dzieci i młodzieży na każdym
etapie edukacyjnym

Zagadnienia

▪ Problemy zdrowotne dzieci i młodzieży
▪ Jak dbać o zdrowie
▪ Jak stan zdrowia wpływa na jakość życia

Kierownik

Jolanta Staszak

Prowadzący

Jolanta Staszak, Beata Kubsik, Anna Kamińska, Katarzyna Krygier
(nauczyciele doradcy)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

30 zł

Forma doskonalenia: konferencja
Symbol F/4
Pomysły dla Ziemi – każdy nauczyciel promotorem ekologii

Adresat

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych, nauczyciele nauczania
początkowego, wychowania przedszkolnego, zainteresowani nauczyciele

Cel

propagowanie tematyki ekologii i ochrony środowiska wśród dzieci
i młodzieży na każdym etapie edukacyjnym

Zagadnienia

▪ Zagrożenia dla środowiska wynikające z działalności człowieka
▪ Wpływ stanu środowiska na zdrowie człowieka
▪ Jakie działania możemy podejmować w celu polepszania stanu
środowiska

Kierownik

Jolanta Staszak

Prowadzący

Jolanta Staszak, Beata Kubsik, Katarzyna Krygier
(nauczyciele doradcy)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

kwiecień 2023

Koszt

30 zł

Forma doskonalenia: konferencja
Symbol F/5
Troska arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego o wychowanie
Adresat

nauczyciele przedmiotów humanistycznych, wychowawcy, pedagodzy

Cel

propagowanie idei wychowania w życiu i nauczaniu arcybiskupa B.
Dąbrowskiego

Zagadnienia

▪ „Ludzki człowiek” – życie i nauczanie arcybiskupa
▪ Kapłan i mąż stanu
▪ Troska arcybiskupa o wychowanie młodego pokolenia

Kierownik

Anna Dobropolska

Prowadzący

Anna Berdzińska (doradca historii i WOS), Anna Dobropolska (doradca
religii)

Liczba godzin

4

Termin zajęć

maj 2023

Koszt

bezpłatnie

