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 Aktualizacja 17 września 2021 

XI Mielecki Festiwal Nauki i Techniki 

18-24 września 2021 

ZAPROSZENIE DLA NAUCZYCIELI Z PRZEDSZKOLI ORAZ SZKÓŁ Z MIASTA I POWIATU MIELECKIEGO 

21 – 23 września 2021  

ORGANIZATOR:  

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu 

PARTNER:  

Biblioteka Publiczna Samorządowego Centrum Kultury 

MAMY POMYSŁ: ”DOWARTOŚCIOWAD TECHNIKĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ” 

21 września 2021 GODZ. 14.00 – 15.00 

Uczestnicy:  

 nauczyciele techniki ze szkół podstawowych w Mielcu oraz 

 Tomasz Kulasa – zastępca dyrektora Departamentu Programów Nauczania i Podręczników MEiN 

 dr inż. Tomasz Gałaczyoski – kierownik biura projektów rozwojowych PZL Mielec 

 Grzegorz Belica – Podkarpackie Centrum Innowacji 

 Zdzisław Nowakowski – dyrektor CKPiDN w Mielcu  

MIEJSCE:  

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania, ul. Wojska Polskiego 2B 

KONFERENCJA METODYCZNA „KAŻDY UCZEO MA TALENT – SZKOŁA JAKO MIEJSCE ODKRYWANIA I ROZWIJANIA 

UZDOLNIEO UCZNIÓW” 

21 września 2021 GODZ. 14.30 – 16.00 

Odkrywanie i uświadomienie własnych zainteresowao i mocnych stron (talentów) jest w istocie 
poznawaniem osobistego kapitału, który ma procentowad przez całe życie. Pomnażanie tego, co 
w tym momencie mamy jest zawsze możliwe, a starania o ustawiczny rozwój to najlepsza 
z możliwych inwestycji. Uczniowie często nie zdają sobie sprawy z własnego potencjału i w związku 
z tym ich decyzje i życiowe wybory są obciążone dużym ryzykiem. To właśnie my – rodzice 
i nauczyciele – możemy byd przewodnikami uczniów w odkrywaniu ich talentów. 

Poznaj samego siebie, a stanie przed Tobą otworem cały świat 
[Sokrates] 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2021/2022. Oferta 

form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 – doradcy metodyczni, Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

2. „Między pasją a zawodem, czyli jak pomóc uczniowi w odkrywaniu zainteresowao i mocnych 

stron?” – Bogusław Krata, doradca zawodowy. 

3. „Jak interesująco i nieszablonowo pokazywad uczniowi świat nauki?” – Tomasz Madej, 

Stowarzyszenie Ekoskop, Rzeszów. 

4. Podzielmy się swoimi doświadczeniami – dyskusja moderowana przez doradców metodycznych. 
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KONFERENCJA METODYCZNA ZDROWY UCZEO W ZDROWYM ŚRODOWISKU 

22 września 2021 Godz. 15.00 – 16.30 

Rozwój cywilizacji w znaczącym stopniu pozytywnie wpłynął na życie człowieka. Pozostajemy jednak 
narażeni na coraz więcej urazów i chorób, co stanowi negatywne skutki postępu i jest wyzwaniem dla 
społeczeostw. Najważniejsze czynniki, które mają wpływ na nasze zdrowie to te związane ze stylem 
życia. Na wiele z nich mamy wpływ głównie za pomocą ochrony otaczającego nas środowiska 
naturalnego i ochronę zdrowia. Coraz bardziej cenimy otoczenie naturalne niż zmienione przez 
człowieka. Jego ochrona zależy od każdego z nas i ciągle możemy podejmowad działania, które będą 
przeciwdziaład całkowitej degradacji środowiska. Czas działa na naszą niekorzyśd i tu z pomocą 
przychodzą nam przełomowe osiągniecia technologiczne w dziedzinie wykorzystania niekonwen-
cjonalnych, naturalnych źródeł energii, segregacji odpadów, recyclingu itp. Coraz bardziej zdajemy 
sobie sprawę, że troska środowisko nie jest już wyborem, jest koniecznością – naszym „byd, albo nie 
byd”.  
Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia szczególne miejsce w jej ramach zajmuje profilaktyka i promocja 
zdrowia, rozumiana jako tworzenie warunków ułatwiających i zachęcających do prozdrowotnego 
stylu życia. Działania z zakresu promocji zdrowia należy rozpoczynad już w najmłodszym wieku. Mając 
na uwadze powiedzenie: „Czym skorupka za młodu nasiąknie …” i to, że edukacja zdrowotna jest 
długoletnim procesem, w którym bardzo ważne jest kształtowanie nawyków, zachęcamy nauczycieli 
wychowania przedszkolnego i szkół z powiatu mieleckiego do wzięcia udziału w konferencji, na której 
to poruszymy ważne aspekty tematyki prozdrowotnej dla dzieci i młodzieży. 

      Koncentrujmy się na zdrowiu człowieka i sposobach 
      jego utrzymania, a nie na chorobach i sposobach ich 
      leczenia. 

          [autor nieznany] 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2021/2022. Oferta 

form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 – doradcy metodyczni, Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

2. „Weź głęboki oddech, czyli znaczenie czystego powietrza wokół nas” – Mirosław Ruszała, 

Stowarzyszenie Ekoskop, Rzeszów. 

3.  „Jak realizowad edukację zdrowotną  w szkole?” – dr Barbara Wolny, Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

4. Działania prozdrowotne w praktyce – przykłady dobrych praktyk – wybrane szkoły z Mielca. 

KONFERENCJA METODYCZNA ZDROWY PRZEDSZKOLAK W ZDROWYM ŚRODOWISKU 

23 września 2021 Godz. 15.00 – 16.30 

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej paostwa w roku szkolnym 2021/2022. Oferta 

form doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2021/2022 - doradcy metodyczni, Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. 

2. „Niska emisja – problem czystego powietrza w Mielcu” – Agnieszka Garncarz, Naczelnik Wydziału 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Urząd Miasta w Mielcu. 

3. „Jak realizowad edukację zdrowotną w przedszkolu?” – dr Barbara Wolny, Podkarpacki Zespół 

Placówek Wojewódzkich, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. 

4. Działania prozdrowotne i proekologiczne w praktyce – przykłady dobrych praktyk – Przedszkole 

Miejskie Nr 1 im. Kubusia Puchatka, Przedszkole Miejskie nr 6 i Przedszkole Miejskie nr 13. 

Działania towarzyszące: Wystawa proc związanych z ekologią, projekcja fragmentów bajki 

o śmieciach z wykorzystaniem rysunków dzieci z mieleckich przedszkoli. 

https://www.moje-cytaty.com/cytat/9020
https://www.moje-cytaty.com/cytat/9020
https://www.moje-cytaty.com/cytat/9020
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W trakcie wszystkich spotkao z nauczycielami będzie prezentowany nowy projekt edukacyjny CKPiDN 

„Świat zdalnej edukacji”. Jego celem jest wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na 

odległośd. 

 


