
            
  

                                                     
 

 Elżbieta Cibor 
doradca metodyczny nauczycieli religii 

 

   604 973 395 

   e.cibor@mcdn.edu.pl 

 

Dyżur doradcy metodycznego 
MCDN Ośrodek w Tarnowie: wtorek i środa 14:00 – 16:00 

ZSG w Nieszkowicach Małych: poniedziałek 13:00 – 15:00 oraz 

piątek 10:30 – 13:30 

O mnie  

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Jako katechetka pracuję 
w szkole od 1989 roku. Miałam możliwość doskonalić swoje 
umiejętności metodyczne i dydaktyczne na wszystkich etapach 
edukacyjnych: w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum 
a także szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej. Studia z 
zakresu teologii ukończyłam na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Obecnie jestem studentką drugiego 
roku Studiów Podyplomowych z Teologii ze Specjalizacją w 
Eklezjologii - Kurs Licencjacki. Na Uniwersytecie 
Pedagogicznym w Krakowie ukończyłam studia podyplomowe 
z doradztwa zawodowego. Jako doradca zawodowy 
współpracowałam z Parafią pw. Wszystkich Świętych w 
Sobolowie w realizacji projektów edukacyjnych mających na 
celu rozwijanie kompetencji kluczowych i zainteresowań 
uczniów.  Posiadam również doświadczenie zawodowe w pracy 
z dziećmi ze specyficznymi trudnościami edukacyjnymi. Pracę 
z uczniami wymagającymi dostosowywania wymagań 
edukacyjnych do ich specyficznych trudności umożliwiło mi 
ukończenie studiów podyplomowych z zakresu 
oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej. W czerwcu 2019 
roku rozpoczęłam współpracę z kieleckim Wydawnictwem 
Jedność, pracując nad scenariuszami do przewodnika 
metodycznego pt. „Szczęśliwi, którzy żyją wolnością”, zgodnego 
z ogólnopolskim programem nauczania „Z Bogiem w dorosłe 
życie”. Nieustannie troszczę się o wzbogacanie swojego 
warsztatu pracy katechety. W mojej pracy nie tylko teoria jest 
ważna. Troszczę się o to, aby nie zgubić po drodze radości z 
bycia katechetką i pracy z dziećmi. W tym celu nie zapominam 
o konieczności bycia z moimi wychowankami, także poza salą 
lekcyjną. Niezapomniane chwile przynoszą nam wspólne 
pielgrzymowanie, „Róża dla Jezusa Miłosiernego” w Białą 
Sobotę na Rynku Głównym w Krakowie czy wyjazd po 
Betlejemskie Światełko Pokoju i jego przekazanie przez 
harcerzy.  Moim celem jest dzielić się z innymi katechetami 
swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym. 
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W lipcu 2020 roku zostałam powołana przez Małopolskiego 

Kuratora Oświaty na stanowisko doradcy metodycznego nauczycieli 

religii szkół podstawowych dla następujących obszarów: miasta: 

Tarnów i Nowy Sącz, powiatów: tarnowski, brzeski, bocheński, 

limanowski, dąbrowski, nowosądecki. Swoje zadania realizuję  

w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek  

w Tarnowie. 

 

 

 

 

 

Moje główne zadania 

Wspomaganie nauczycieli religii  w zakresie:  

 

 rozwijania umiejętności metodycznych, 

  planowania, organizowania i badania efektów procesu 

dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów, 

  opracowywania, doboru i adaptacji programów nauczania,  

 podejmowania działań innowacyjnych; 

 dzielenie się wiedzą i doświadczeniem; 

 

Moja oferta na rok 

szkolny 2020/2021 

 Objęcie opieką nauczycieli rozpoczynających pracę; 

 Wspieranie w zakresie merytorycznym na drodze awansu 

zawodowego; 

 Obserwowanie i opiniowanie pracy nauczycieli na drodze awansu 

zawodowego; 

 Organizacja warsztatów dla nauczycieli na temat nowoczesnych 

metod nauczania; 

 Prowadzenie sieci współpracy; 

 Prowadzenie konsultacji indywidualnych; 

 Prowadzenie zajęć otwartych; 

 Gromadzenie i przekazywanie informacji pedagogicznych; 

 Współpraca z instytucjami oświatowymi. 


