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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 

 
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 
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Lp. Temat Liczba 
godzin Forma Termin/ 

miejsce szkolenia 
Prowadzący/ 
zatrudnienie  

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 

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. 
Temat 3: 
Specjalne potrzeby uczniów w zakresie aktywności fizycznej (2x60 min.):  
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- 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 


