Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
ul. Wojska Polskie go 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

Mielec, 31 października 2019 r.
Rok szkolny 2019/2020 - I półrocze

INFORMATOR NR 46
Wszystkie szkolenia zawarte Informatorze odbywają się w salach
Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7,
chyba, że w części tabelarycznej zaznaczono inaczej


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. (Dz. U. z 6 czerwca 2019 r.
Poz. 1045 § 18.1) w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, Centrum Kształcenia Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu zaprasza szkoły/placówki do korzystania ze wspomagania ich w rozwoju.
Celem wspomagania jest podniesienie w szkole/placówce jakości kształcenia i wychowania. Wspomaganie jest
procesem, który trwa, co najmniej jeden rok szkolny i polega na udzieleniu wsparcia radzie pedagogicznej
w zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb i określeniu obszaru do rozwoju oraz wypracowaniu, wdrożeniu,
monitorowaniu i poddaniu ewaluacji rozwiązań, które doprowadzą do zwiększenia efektywności pracy
szkoły/placówki oświatowej. Wspomaganie obejmuje następujące etapy:
 zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej do wspomagania,
 rozmowa dyrektora z przedstawicielem CKPiDN, ustalenie warunków współpracy i podpisanie umowy,
 pomoc w wyborze obszaru do rozwoju i zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki
 ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
 zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
 monitorowanie zaplanowanych działań,
 wspólną ocenę efektów i opracowanie rekomendacji z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
W ramach wspomagania zapewnia się szkole/placówce oświatowej opiekę nauczyciela konsultanta, którego
zadaniem jest:
 pomoc w określeniu obszaru do rozwoju oraz zdiagnozowaniu rzeczywistych potrzeb,
 wsparcie rady pedagogicznej w przygotowaniu programu wspomagania rozwoju szkoły/placówki,
 pozyskanie ekspertów i zorganizowanie zaplanowanych form doskonalenia,
 konsultacje w rozwiązywaniu indywidualnych i zespołowych problemów,
 monitorowanie przebiegu wspomagania,
 ewaluacja procesu na poszczególnych jego etapach,
 przygotowanie raportu z realizacji wspomagania,
 współpraca z radą pedagogiczną w określeniu rekomendacji do pracy w kolejnym roku szkolnym.
Wsparcie szkoły przez konsultanta jest odpłatne. Zainteresowanych Dyrektorów szkół prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: 17 250 64 84.
W październiku 2019 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu
rozpoczęli pracę doradcy metodyczni:
 z języka polskiego – Ewa Arciszewska;
 wychowania przedszkolnego – Beata Wrzesień;
 techniki – Tomasz Borowiec.
Doradcy udzielają metodycznego wsparcia w ramach swoich przedmiotów poprzez prowadzenie m.in.:
konferencji, warsztatów, konsultacji indywidualnych i grupowych, o których będziemy na bieżąco informować.
Doradcy prowadzą również przedmiotowe sieci doskonalenia i współpracy. Harmonogram zajęć doradców
zamieszczony jest na stronie placówki w zakładce: Dla nauczycieli/Doradztwo metodyczne.
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Zapraszamy wszystkich nauczycieli do uczestnictwa w różnych formach doskonalenia i w sieciach, do których
można się zapisać drogą mailową (a.mikula@ckp.edu.pl) – ze wskazaniem nazwy sieci, imienia, nazwiska oraz
adresu e-mail.

1.

Wychowanie przedszkolne - doradztwo metodyczne

Beata Wrzesień – doradca
metodyczny z wychowania
przedszkolnego

2.

Zabawa w programowanie - wsparcie dla nauczycieli
korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go! dla nauczycieli
korzystających z gry edukacyjnej Scottie Go!”

Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych

3.

Technika - doradztwo metodyczne

4.

Język polski – doradztwo metodyczne

5.

Sieć współpracy pedagogów, psychologów i wychowawców
szkolnych

6.

Doradztwo zawodowe w szkole

7.

Ocenianie kształtujące w pracy kreatywnego nauczyciela

8.

Kultura w sieci – dla nauczycieli przedmiotów artystycznych

Tomasz Borowiec – doradca
metodyczny z techniki
Ewa Arciszewska - doradca
metodyczny z języka polskiego
Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych
Danuta Zdonek – specjalista
ds. organizacji kształcenia
nauczycieli, doradca
zawodowy
Danuta Zdonek – specjalista
ds. organizacji kształcenia
nauczycieli
Anna Mikuła – specjalista
ds. projektów edukacyjnych

Doradcy metodyczni zapraszają również na swoje lekcje otwarte:
Przedmiot/
doradca metodyczny
Język polski
Ewa Arciszewska
e.arciszewska@ckp.edu.pl
Wychowanie przedszkolne
Beata Wrzesień
b.wrzesien@ckp.edu.pl

Technika
Tomasz Borowiec

Dzień/
godzina
21 XI 2019
godz.
12.50–13.35
5 XII 2019
godz.
12.50–13.35
18 XI 2019
godz.
9.00-10.00
25 XI 2019
godz.
9.00-10.00
18 XII 2019
godz.
10.30–12.00

Temat
Płacz w Trenie VIII Jana
Kochanowskiego
Budujemy argumentację, czyli jak
precyzyjnie uzasadnić swoje zdanie
Kolorowe farby - grupa 3 latki
Opowiadanie o misiu Felutku grupa 3 latki

Projektowanie i wytwarzanie
elementów drukiem 3d metodą
FDM

t.borowiec@ckp.edu.pl

Miejsce konsultacji

Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Tuszymie
Tuszyma 482
sala nr 32

Przedszkole Miejskie nr 12
w Mielcu
ul. M. Konopnickiej 4
sala na parterze
Centrum Kształcenia
Praktycznego
i Doskonalenia Nauczycieli
w Mielcu
ul. Wojska Polskiego 2B
s. 7 parter

Zgłoszenia do uczestnictwa w lekcjach otwartych na adresy mailowe doradców metodycznych.
 W październiku 2019 r. kończy się realizacja projektu Mielec stawia na zawodowców (RPO WP, Działanie
9.4) dla nauczycieli i uczniów: Zespołu Szkół Technicznych; Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego; Zespołu Szkół
Budowlanych; Zespołu Szkół Ekonomicznych; Zespołu Szkół w Radomyślu Wielkim; Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Celem projektu było: Podniesienie jakości kształcenia
zawodowego w Powiecie Mieleckim i jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy, a tym samym zapewnienia
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wzrostu zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych do końca 2019 roku. Główne działania przewidziane do
realizacji w projekcie to: doposażenie, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
i instruktorów praktycznej nauki zawodu, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Wszystkie działania przewidziane dla nauczycieli zostały już
zrealizowane. W ramach projektu prowadzona była już tylko jedna sieć współpracy i samokształcenia:
 Doradztwo zawodowe – do sieci należy dziewięciu nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie.
Doradcy zawodowi prowadzą w szkołach zajęcia z uczniami: doradztwo grupowe i indywidualne.
Nauczyciele wymieniają się doświadczeniami korzystając z platformy e-learningowej i spotykają się
w CKPiDN trzy razy w roku szkolnym.
W partnerstwie z przedsiębiorstwami rozpoczęto realizację projektu „Mielec stawia na zawodowców – edycja
II” (RPO WP, Działanie 9.4) dla trzech szkół zawodowych: ZSE w Mielcu, ZST w Mielcu i ZS im. Prof.
J. Groszkowskiego w Mielcu. Wsparciem w projekcie objęci są uczniowie i nauczyciele przedmiotów
zawodowych z klas: technik informatyk (ZST), technik elektryk, technik elektronik (ZS), technik logistyk (ZSE).
Działania przewidziane w projekcie to: doposażenie pracowni szkolnych, staże zawodowe
w przedsiębiorstwach dla uczniów i nauczycieli, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli podnoszenie umiejętności i kwalifikacji uczniów, współpraca z otoczeniem społecznogospodarczym. W ramach projektu prowadzona jest sieć współpracy i samokształcenia „TIK i e-learning w
szkolnictwie zawodowym”.

Wizyty edukacyjne – zapraszamy młodzież wraz z opiekunami do CKPiDN w Mielcu, do zwiedzania
nowoczesnych laboratoriów:
 Laboratorium komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania CAD/CAM;
 Laboratorium nauki programowania i symulacji pracy obrabiarek sterowanych numerycznie;
 Laboratorium nowoczesnych obrabiarek skrawających;
 Laboratorium obrabiarek dydaktycznych oraz obrabiarek przemysłowych CNC;
 Laboratorium nowoczesnych metod spawania, zgrzewania i cięcia metali;
 Laboratorium metrologii wspomaganej komputerowo;
 Laboratorium nowoczesnych technologii montażu konstrukcji lotniczych i blacharskich;
 Laboratorium badań nieniszczących;
 Laboratorium mechatroniki.
Zapraszamy również Dyrektorów szkół podstawowych do przeprowadzania Rad Pedagogicznych w siedzibie
CKPiDN. Stworzy to sposobność do zapoznania nauczycieli z miejscem, w którym kontynuować mogą naukę
absolwenci ich szkół. W celu uzgodnienia terminu wizyt edukacyjnych i Rad Pedagogicznych prosimy o kontakt
z sekretariatem pod nr telefonu: 17 788 51 94.
 Od lutego 2015 roku w CKPiDN działa Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych „Leonardo”,
której zadaniem jest rozwijanie wyobraźni, kreatywności oraz konkretnych umiejętności technicznych –
związanych głównie z przemysłowym charakterem naszego miasta, a także przygotowanie uczniów do
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia. Zajęcia dla uczniów są organizowane w Regionalnym Centrum
Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania i są one bezpłatne dla ich uczestników.
Poprzez organizację zajęć prowadzonych w systemie pozaszkolnym chcemy nie tylko przygotować uczniów do
udziału w konkursach organizowanych na terenie kraju, ale przede wszystkim pokazać młodym ludziom, że
obcowanie ze światem nauki i techniki stanowi niezapomnianą przygodę, która przygotuje uczniów do
przyszłych wyborów dalszej drogi kształcenia.
Rekrutacja do Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych LEONARDO działającej przy Centrum
Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, ul. Wojska Polskiego 2B prowadzona jest na
początku roku szkolnego. W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 prowadzone są zajęcia w ramach:
 Laboratorium budowy i programowania robotów - grupa podstawowa i średniozaawansowana;
 Laboratorium nauki programowania poprzez zabawę – gra Scottie Go!
 Kreatywność i logika – laboratorium nauki programowania w programie Scratch;
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Laboratorium modelarstwa i rakiet kosmicznych – grupa podstawowa, średniozaawansowana
i zaawansowana.

Studia podyplomowe – placówka organizuje studia podyplomowe we współpracy z Tarnowską Szkołą
Wyższą, Wyższą Szkołą Społeczno-Przyrodniczą w Lublinie, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji
w Zamościu, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „Wszechnica” w Krośnie. Aktualnie prowadzone są kierunki:
 Przygotowanie pedagogiczne;
 Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera;
 Pedagogika specjalna w pięciu specjalnościach: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika,
surdopedagogika, autyzm. Pedagogika terapeutyczna;
 Bibliotekoznawstwo.
Trwa rekrutacja na kolejne kierunki. Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują świadectwo odpowiedniej
szkoły wyższej, stanowiące potwierdzenie spełnienia kryteriów zaliczenia i ukończenia studiów z nadaniem
odpowiednich kwalifikacji. Zajęcia realizowane są w systemie zaocznym (soboty, niedziele) w Katolickim
Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu. Więcej informacji i zapisy na stronie: www.ckp.edu.pl zakładka:
Nauczyciele/Studia podyplomowe.

WYBRANE SZKOLENIA PLANOWANE NA I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Wszystkie szkolenia zawarte w Informatorze odbywają się w salach
Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Mielcu, ul. Ks. H. Arczewskiego 7
Zgłoszenia prosimy przesyłać do CKPiDN drogą elektroniczną ze strony www.ckp.edu.pl
Lp.

Temat

Liczba
godzin

Forma

Termin

Prowadzący/
zatrudnienie

1.

Kształcenie branżowe
w poszczególnych typach szkół i
form kształcenia

2

szkolenie
(nieodpłatnie)

8 X 2019 r.
godz. 14.00
Aula

Beata Streb
St. Wizytator
z KO Rzeszów

2.

Refleksyjne spojrzenie na
podstawę programową
z techniki

2

konferencja
(nieodpłatnie)

15 X 2019 r.
godz. 14.00
CKPiDN w Mielcu
sala 11-0

Tomasz Borowiec
doradca metodyczny
z techniki
z CKPiDN w Mielcu

3.

Spojrzenie refleksyjnego
praktyka na umiejętności
zapisane w podstawie
programowej w kontekście
pierwszego egzaminu
ósmoklasisty z języka polskiego

2

konferencja
(nieodpłatnie)

15 X 2019 r.
godz. 14.00
Aula

Ewa Arciszewska
doradca metodyczny
z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu

4.

Wspieranie rozwoju
kompetencji kluczowych
u dzieci w wieku przedszkolnym

5.

Pośrednictwo pracy na lokalnym
rynku pracy

2

konferencja
(nieodpłatnie)

22 X 2019 r.
godz. 14.00
Aula

2

szkolenie
(nieodpłatnie)

29 X 2019 r.
godz. 14.00
sala 9

4

Beata Wrzesień
doradca metodyczny
z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu
Sławomir Wiktor
(doradca zawodowy)
Agnieszka Wozowicz
(pośrednik pracy)
z Młodzieżowego
Centrum Kariery
w Dębicy

6.

Możliwości Monitorów Smart

7.

Spotkanie z autorką literatury
dla dzieci

8.

Analiza i interpretacja
utworów lirycznych. Funkcje
środków artystycznych. Praca
ze ściągą. Wprowadzanie
terminów
teoretycznoliterackich do
interpretacji tekstów
poetyckich

9.

Trudne zachowania ucznia w
szkole - jak postępować, jak
uczyć i jak wychowywać?
Szkolenie dla nauczycieli
szkól podstawowych

Trudne zachowania ucznia
w szkole - jak postępować,
10. jak uczyć i jak wychowywać?
Szkolenie dla nauczycieli
szkól ponadpodstawowych
Motywowanie ucznia czyli
budowanie nowych relacji
z uczniem.
11.
Szkolenie dla nauczycieli ze
szkół podstawowych i
ponadpodstawowych
Pomoc psychologiczno12. pedagogiczna w szkole – ujęcie
praktyczne

Praca w ramach sieci
13. współpracy na platformie
Moodle

14. Techniki wytwarzania

2

Prezentacja
(nieodpłatnie)

5 XI 2019 r.
godz. 14.00
Aula

Jacek Burdzy
z firmy
IMAGE RECORDING
SOLUTIONS Sp. z o.o.

2

Spotkanie
autorskie
(nieodpłatnie)

12 XI 2019 r.
godz. 16.00
Aula

Sylwia Bacewicz
z Przedszkola
Miejskiego nr 13
w Mielcu
Beata Wrzesień
doradca metodyczny
z wychowania
przedszkolnego
z CKPiDN w Mielcu

2

warsztaty
(nieodpłatnie)

12 XI 2019 r.
godz. 15.00
sala 9

Ewa Arciszewska
doradca metodyczny
z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu

5

szkolenie
(nieodpłatnie)

14 XI 2019 r.
godz. 14.00
sala 9

Magdalena
Skórkowska
z edukacyjnej firmy
Edu-Tera

5

szkolenie
(nieodpłatnie)

15 XI 2019 r.
godz. 14.00
CKPiDN w Mielcu
sala 11
parter

Magdalena
Skórkowska
z edukacyjnej firmy
Edu-Tera

5

szkolenie
(nieodpłatnie)

2

2

2

szkolenie
(nieodpłatnie)

konsultacje
grupowe
(nieodpłatnie)

16 XI 2019 r.
godz. 9.00
Aula

26 XI 2019 r.
godz. 14.00
Aula

26 XI 2019 r.
godz. 11.00
CKPiDN w Mielcu
s. 11
parter

9 XII 2019 r.
godz. 8.00
lekcja otwarta CKPiDN w Mielcu
s. 3
parter
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Magdalena
Skórkowska
z edukacyjnej firmy
Edu-Tera
Elżbieta Stolle-Łogarz
z Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Mielcu
Tomasz Borowiec

doradca metodyczny
z techniki
z CKPiDN w Mielcu
Paweł Borowiec

nauczyciel praktycznej
nauki zawodu
z CKPiDN w Mielcu

Beata Wrzesień

15. Awans zawodowy nauczyciela

Propozycje rozwiązań
metodycznych do pracy
z lekturą Quo vadis, Pan
16. Tadeusz, Syzyfowe prace, Żona
modna, Stary człowiek i morze.
Latarnik, Balladyna

2

2

konsultacje
grupowe
(nieodpłatnie)

10 XII 2019 r.
16.00

konsultacje
grupowe
(nieodpłatnie)

12 XII 2019 r.
godz. 15.00
sala 9

Ewa Arciszewska
doradca metodyczny
z języka polskiego
z CKPiDN w Mielcu

10 XII 2019 r.
godz. 14.00
Aula

Sylwia Trzpis-Rejowska
Rafał Gromny
z Poradni
PsychologicznoPedagogicznej
w Mielcu

po zebraniu grupy

Trener zostanie
wyłoniony
w procedurze PZP

po zebraniu grupy

Trener zostanie
wyłoniony
w procedurze PZP

Jak konstruować Indywidualny
17. Program EdukacyjnoTerapeutyczny?

2

szkolenie
(nieodpłatnie)

18. Kierownik wycieczek szkolnych

10

kurs
80 zł

36

kurs
360 zł

Wychowawca placówek
19.
wypoczynku dzieci i młodzieży

sala 9

doradca metodyczny
z wychowania
przedszkolnego

z CKPiDN w Mielcu

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną ze strony placówki www.ckp.edu.pl

Zapraszamy
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