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Konferencje przedmiotowo-metodyczne – jesień 2018 r.
Miejsce konferencji: MODN
ADRESACI

TEMAT

TERMIN

PROWADZĄCY

Praktyka uważności metodą na odkrycie mądrości i sił
witalnych w sobie i w swoich uczniach.
Super umiejętności na całe życie. Program profilaktyczny
dla szkół podstawowych.
Zajęcia relaksacyjne dla nauczycieli – nauczycielu zadbaj
o siebie, żebyś mógł dbać o innych.

1.10.2018 r.
godz.16.30

Bożena Grębowiec
Beata Berger
Barbara Wiśniewska

Pomyśl, zbuduj, zaprogramuj.

22.10.2018r.
godz. 15.30

Sławomir Górniak
Bartosz Zacharewicz

Nauczyciele języka
polskiego

Nowy rok szkolny - nowe wyzwania
w edukacji polonistycznej.

24.09.2018 r.
godz.15.30

Jolanta Fąfrowicz

Nauczyciele historii i wos

„Z kobietą u boku…” – czy i jak przezwyciężać
samczy obraz świata?

12.09.2018 r.
godz. 15.00

Janusz Berdzik

Nauczyciele języka
angielskiego

Nowe pomysły na lekcje języka obcego
w nowym roku szkolnym.

24.09.2018 r.
godz. 15.00

Alicja Wujec-Kaczmarek
Rafał Włodarczyk
Ewa Tarnawska

Nauczyciele języka
niemieckiego

Nowe pomysły na lekcje języka obcego
w nowym roku szkolnym.
Zadania na dowodzenie – kilka propozycji pracy
z uczniami klas VII-VIII.

24.09.2018 r.
godz. 15.00
22.10.2018 r.
godz. 15.30

Nauczyciele biologii
i przyrody

Na ile wirtualna rzeczywistość jest w stanie wspomóc
nauczyciela edukacji przyrodniczej?

22.10.2018 r.
godz. 15.30

Helena Jasińska

Nauczyciele chemii

Na ile wirtualna rzeczywistość jest w stanie wspomóc
nauczyciela edukacji przyrodniczej?

22.10.2018 r.
godz. 15.30

Beata Bujak

Nauczyciele fizyki

Na ile wirtualna rzeczywistość jest w stanie wspomóc
nauczyciela edukacji przyrodniczej?

22.10.2018 r.
godz. 15.30

dr Józef Duda

Nauczyciele informatyki

Pomyśl, zbuduj, zaprogramuj.

22.10.2018r.
godz. 15.30

Sławomir Górniak
Bartosz Zacharewicz

Nauczyciele wychowania
fizycznego

Dziecko otyłe na lekcjach wychowania fizycznego.
Jak radzić sobie z problemem otyłości, jak rozmawiać
z rodzicem dziecka ze znaczną nadwagą?
Wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń.

22.10.2018 r.
godz. 15.00

Katarzyna Miernicka

Nauczyciele bibliotekarze

W jaki sposób wykorzystać pomysły Szwedów
na promocję czytelnictwa?

8.10.2018 r.
godz. 11.00

Barbara Błyszczakowska

Nauczyciele szkolnictwa
ogólnodostępnego oraz
kształcenia specjalnego

Wspomaganie i usprawnianie rozwoju psychoruchowego
uczniów z dysfunkcjami metodą stymulacji
audio-psycho-lingwistycznej.

12.09.2018 r.
godz. 15.00

Wiktoria Waloszek

Doradcy zawodowi lub
osoby realizujące zadania
z zakresu doradztwa
zawodowego w klasach
7-8 szkoły podstawowej

Najważniejsze zadania szkolnych doradców zawodowych
w roku szkolnym 2018/2019.

24.09.2018 r.
godz. 10.00

Edyta Ciecierska

Nauczyciele EDB

Specyfika nauczania EDB w szkole podstawowej.

12.09.2018 r.
godz.15.00

Grzegorz Pielak

Nauczyciele przedszkoli
i szkół podstawowych

Nauczyciele matematyki

Małgorzata Kupis-Wielgus
Joanna Świercz

08.09.2018 r.
godz. 10.00

Miejsce konferencji:
Uniwersytet Opolski,
Wydział Teologiczny w Opolu,
ul. Drzymały 1

Lena Bröder,
Miss Niemiec
2016,
nauczycielka
religii

Nauczyciele szkolnictwa
Wspomaganie i usprawnianie rozwoju
24.09.2018 r.
ogólnodostępnego oraz
psychoruchowego uczniów z dysfunkcjami
godz.15.00
kształcenia specjalnego metodą stymulacji audio-psycho-lingwistycznej.

Publiczna Szkoła Podstawowa
nr 3 w Ozimku, ul. Korczaka 12

Wiktoria
Waloszek

Nauczyciele religii
i innych przedmiotów

Dzień Katechety i Nauczyciela
„Piękno we mnie – z wiarą do sukcesu”.

