
    
   

 
Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Środzie Wielkopolskiej 
we współpracy  

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Środzie Wielkopolskiej 
i Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu  

 
zaprasza ją  

dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych szkół powiatu średzkiego 
 

na konferencję  metodyczną  
pod patronatem Burmistrza Środy Wielkopolskiej i Starosty Średzkiego 

 

JAK ZADBAĆ O EDUKACJĘ? O ROLI DYREKTORA I NAUCZYCIELI  
W CZASACH PANDEMII. 

 

Data 27 października 2021 roku 

Miejsce Aula Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Środzie Wlkp., ul. Lipowa 9 63-000 Środa Wlkp. 

14.00  Otwarcie konferencji  

Jadwiga Wieland dyrektor szkoły 

 Wystąpienie Burmistrza Środy Wielkopolskiej 

Piotr Mieloch 

 Wystąpienie Starosty Średzkiego 

Ernest Iwańczuk 

14.15 – 14.30  Wystąpienie Dyrektora ODN w Poznaniu 

Ewa Superczyńska 

14.30 – 14.45 Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wsparcie  

w okresie pandemii. 

Danuta Hulewicz, dyrektor PPP Środa Wlkp.  

14.45 – 15.15 W trosce o zdrowie psychiczne –model wsparcia dzieci i młodzieży. 

Lidia Szajder, doradca metodyczny nauczycieli wychowania fizycznego 

15.15 – 15.45 przerwa kawowa 

od 15.45  

 

warsztaty 

z doradcami metodycznymi 

 

 



od 15.45  

 

Tematyka warsztatów 

 Warsztaty pełne wrażeń – uczniowie szkół średnich dokumentują 

zajęcia terenowe. 

Agata Adamczak, doradca metodyczny nauczycieli geografii 

 Edukacja regionalna w szkole podstawowej. 

Wiesława Surdyk-Fertsch, doradca metodyczny nauczycieli historii  

i WOS/Anna Dziel, doradca metodyczny nauczycieli historii, WOS  

i wychowania do życia w rodzinie 

 Narzędzia TIK dla nauczycieli informatyki z uwzględnieniem 

edukacji zdalnej. 

Dorota Czech-Czerniak, doradca metodyczny nauczycieli informatyki 

 Jak towarzyszyć swojemu uczniowi w nauce w czasach pandemii? 

Anna Grala, doradca metodyczny nauczycieli języka polskiego 

 Nowa formuła matury z matematyki 2023 nie taka straszna, na jaką 

wygląda. 

Eliza Baranowska, doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

 Zmiany w wymaganiach z matematyki na egzaminie ósmoklasisty  

w roku szkolnym 2021/2022. 

Justyna Kurzawa, doradca metodyczny nauczycieli matematyki 

 Jak zachęcić dzieci do pracy na lekcji po powrocie do szkoły, sposób 

na ciekawe zajęcia w edukacji wczesnoszkolnej. 

Agnieszka Pawłowska-Machunik, doradca metodyczny nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej 

 Rola i zadania psychologa i pedagoga szkolnego w okresie 

pandemii. 

Aleksandra Ruducha, doradca metodyczny kształcenia specjalnego  

i integracyjnego/Danuta Hulewicz, dyrektor Poradni P-P  

 Duma Cię rozpiera, koleżankom imponujesz, bo własne pomoce 

 z gęstości zaludnienia na warsztacie przygotowujesz. 

Jakub Sypniewski, doradca metodyczny nauczycieli geografii 

 Wychowanie fizyczne od celów do ich realizacji. 

Stefan Tomczak/Lidia Szajder, doradcy metodyczni nauczycieli 

wychowania fizycznego 

17.15-17.30 Zakończenie konferencji 

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy na konferencję do dnia 23 października 2021 r.  

elektronicznie na adres: https://forms.gle/t1FUWKukaQDwvmSd7 
 

https://forms.gle/t1FUWKukaQDwvmSd7

