Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

WIOSENNE ZESPOŁY METODYCZNE
5 k w i e t n i a 2 0 1 9 r . ( p i ą t e k ) w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie, ul. Jabłoniowa 23
Nr
formy

Wydawnictwo,
osoba prowadząca

Adresat

Godzina

Sto pomysłów na zabawy teatralne w klasach młodszych – teatrzyk kamishibai, teatrzyk cieni, kukiełki
i pacynki

Renata Pietras-Pacynko
Izabela Janocha
CEN Koszalin

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

14.30

Renata Pietras-Pacynko
Izabela Janocha
CEN Koszalin

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

16.00

Maciej Matenko,
Tomasz Michalczyszyn,
Małgorzata Kulik
CEN Koszalin

nauczyciele wychowania
fizycznego

16.00

Bogumiła Załuska
Sylwia Kaszubowska
CEN Koszalin

zainteresowani nauczyciele

15.00

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

15.00

Maria Płóciennik
CEN Koszalin

zainteresowani nauczyciele

16.30

Andrzej Derkacz
Maciej Wiktorowski
Ewa Wasilewska
CEN Koszalin

zainteresowani nauczyciele

15.00

Izabela Suckiel
CEN Koszalin

dyrektorzy szkół i placówek

16.00

Przedmiot

Tytuł

1

Edukacja
wczesnoszkolna

2

Wychowanie
przedszkolne

Sto pomysłów na zabawy teatralne w przedszkolu – teatrzyk kamishibai, teatrzyk cieni, kukiełki i pacynki

3

Wychowanie
fizyczne

Filary szkolenia dzieci i młodzieży. Trening pokazowy pt. Kreatywność

4

Kształcenie
specjalne

5

Język angielski

UWAGA: obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie

Rola i zadania nauczyciela wspomagającego
Nowa dynamika języka. Jakie wymagania akcentuje nowa podstawa programowa? Jak wpłyną na kształt
nowego egzaminu maturalnego? Jak się nie pogubić, ucząc równoległe klasy realizujące starą i nową
podstawę programową?
Express Publishing

Szkoła z wizją i kompetencje przyszłości

6

Oxford University Press

7

Przedmioty
zawodowe

8

Klub Dyrektora

Maria Płóciennik
CEN Koszalin

Reforma systemu kształcenia zawodowego. Zmiany dla uczniów, nauczycieli, pracodawców.
Organizacja szkoły branżowej po zmianach
Nadzór dyrektora nad kształtowaniem kompetencji kluczowych.
Przegląd aktualnych i zapowiadanych zmian w prawie oświatowym
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WIOSENNE ZESPOŁY METODYCZNE
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Nr
formy

Wydawnictwo,
osoba prowadząca

Adresat

Godzina

Monika Butowska
Polskie Centrum Mediacji

pedagodzy szkolni,
zainteresowani nauczyciele

9.00

10

Tworzymy rysunki edukacyjne w przedszkolu. To łatwe!

Izabela Janocha,
Marta Nowakowska
MAC

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

9.00

11
12

Wszystko zaczyna się w przedszkolu. Od biegania do pisania na przykładzie cyklu Plac zabaw

Magdalena Birszel
WSiP

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

10.00

Barbara Sałacka
CEN Koszalin

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

10.00

Bożena Piotrowska
Nowa Era

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

11.00

Renata Pietras-Pacynko
Izabela Janocha
CEN Koszalin

nauczyciele wychowania
przedszkolnego

13.00

9

Przedmiot
Wychowanie

Wychowanie
przedszkolne

Tytuł

Mediacje rówieśnicze

Lapbook – książka na kolanka

13

Wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji poprzez muzyczno-rytmiczne zabawy aktywizujące
w przedszkolu

14

Sto pomysłów na zabawy teatralne w klasach młodszych – teatrzyk kamishibai, teatrzyk cieni, kukiełki
i pacynki

15

Wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji poprzez muzyczno-rytmiczne zabawy aktywizujące w edukacji
wczesnoszkolnej

Bożena Piotrowska
Nowa Era

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

9.00

16

Tworzymy rysunki edukacyjne w klasach młodszych. To łatwe!

Izabela Janocha,
Marta Nowakowska
MAC

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

10.30

Barbara Sałacka
CEN Koszalin

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

11.30

Renata Pietras-Pacynko
Izabela Janocha
CEN Koszalin

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

12.00

17
18

Edukacja
wczesnoszkolna

Lapbook – książka na kolanka
Sto pomysłów na zabawy teatralne w klasach młodszych – teatrzyk kamishibai, teatrzyk cieni, kukiełki
i pacynki

Biżuteria ze skrawków codzienności – małe formy przestrzenne na zajęciach plastycznych

Danuta Lech,
Marta Nowakowska
MAC

nauczyciele plastyki

11.00

Jak sprostać nowym wymaganiom stawianym przed nauczycielami języka polskiego w liceum i technikum
w dobie reformy?

dr Piotr Marciszuk
Stentor

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

10.00

Jak lektura ma zachwycać, skoro nie zachwyca? Teksty obowiązkowe w nowej podstawie programowej

Anna Domagała
Nowa Era

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

11.30

Fokus-pokus: recepta na maturalny sukces w oparciu o najnowszą wiedzę o rozwoju mózgu

Barbara Langner
Pearson

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

9.00

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka angielskiego: nowe wyzwania, nowe
rozwiązania, nowe narzędzia

Joanna Jurzyniec
Macmillan

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

10.00

24

Wyzwania współczesnego anglisty. Nowa szkoła ponadpodstawowa. Nowy uczeń, nowe podejście – techniki
pracy dostosowane do możliwości współczesnego nastolatka (warsztat metodyczny)
Nowa Era

Maria Płóciennik
CEN Koszalin

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

11.00

25

Deutsch_update. Strategie nauczania dostosowane do błyskawicznie zmieniającego się współczesnego
świata oraz do rzeczywistości młodych ludzi

Katarzyna Łyp
LektorKlett

zainteresowani nauczyciele
języka niemieckiego

8.30

26

Wyzwania współczesnego germanisty. Nowa szkoła ponadpodstawowa. Nowy uczeń, nowe podejście.
Techniki pracy dostosowane do możliwości współczesnego nastolatka (warsztat metodyczny)

Joanna Łucka
Nowa Era

zainteresowani nauczyciele
języka niemieckiego

10.00

Perfekcyjny scenariusz lekcji z dwoma podstawami w tle – konsultacje dla nauczycieli języka niemieckiego

Barbara Langer
Pearson

zainteresowani nauczyciele
języka niemieckiego

10.30

28

Nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych z języka niemieckiego: nowe wyzwania, nowe
rozwiązania, nowe narzędzia

Joanna Jurzyniec
Macmilan

zainteresowani nauczyciele
języka niemieckiego

11.00

29
30
31
32
33

Effekt – nowy cykl z języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Marek Szumiłowski
WSiP

zainteresowani nauczyciele
języka niemieckiego

11.45

Rozwijanie umiejętności kluczowych w oparciu o podręczniki Hachette FLE do czteroletniego liceum

Dominika Ostrowska
Hachette FLE

nauczyciele szkół
ponadpodstawowych

11.00

Historia i WOS

Zofia Heppner
Nowa Era

nauczyciele historii i WOS

10.00

Marzena Kubiak

nauczyciele religii

9.00

Irena Hanus

nauczyciele religii

11.00

34

Geografia

Marek Niesłuchowski
Nowa Era

nauczyciele geografii
szkół ponadpodstawowych

10:30

19
20
21
22
23

27

Plastyka

Język
polski

Język angielski

Język niemiecki

Języki
francuski

Nowa podstawa programowa i jej wdrażanie od roku szkolnego 2019/2020
Budowanie autorytetu nauczyciela

Religia

W mocy Bożego Ducha – inspiracje katechetyczne
Praca na lekcjach geografii z młodszym uczniem w szkole ponadpodstawowej

35
36
37
38
39

Biologia

Na co zwrócić szczególną uwagę, planując pracę z absolwentami szkół podstawowych na lekcjach biologii
w klasie pierwszej?

Nowa Era

nauczyciele biologii w szkole
ponadpodstawowej

9.00

Anna Kimak-Cysewska
CEN Koszalin

nauczyciele biologii
w szkole podstawowej

11.00

Dostałem się do wymarzonej szkoły i co dalej z tą maturą?

Nowa Era

nauczyciele matematyki szkół
ponadpodstawowych

9.00

Sukces ucznia twoim sukcesem. Matematyka na egzaminie

Nowa Era

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych

10.45

Piotr Gumienny
Pazdro

nauczyciele matematyki szkół
ponadpodstawowych

10.45

Nowik

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych

12.00

Problematyka ewolucji życia w nowej podstawie programowej biologii w szkole podstawowej

Matematyka

40

Jak odnaleźć się w rzeczywistości nowej podstawy programowej z matematyki? Realne rozwiązania
Matematyka na planszy i nie tylko

41

Informatyka

Nauczanie informatyki w klasie VII-VIII i szkole ponadpodstawowej

Nowa Era

nauczyciele informatyki

9.00

42

Klub Dyrektora

Nadzór dyrektora nad kształtowaniem kompetencji kluczowych.
Przegląd aktualnych i zapowiadanych zmian w prawie oświatowym

Izabela Suckiel
CEN Koszalin

dyrektorzy szkół i placówek

10.00

Serdecznie zapraszamy.

