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Kierunki pracy Ośrodka w bieżącym roku szkolnym 

 

1. Wspomaganie pracy szkół/placówek: 
A. Realizacja 5 obszarowych programów wspomagania: 

   Motywowanie uczniów do uczenia się, 

   Warsztat pracy wychowawcy klasy, 

   Język obcy w przedszkolu, 

   Język obcy w edukacji wczesnoszkolnej, 

   Od podstawy programowej do egzaminu zawodowego. 

B. Realizacja kompleksowego wspomagania szkół/placówek  

        (od 01 stycznia 2016 r. – źródło finansowanie RPO Lubuskie 2020) 
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Wspomaganie pracy szkół/placówek (cd.): 
C. Prowadzenie/moderowanie szkoleń rad pedagogicznych: 

 oferta obejmuje 54 różne tematy rad szkoleniowych, 

 pełniejsza informacja o radach w wyszukiwarce internetowej 

      (cele, zakres tematyczny, dane prowadzącego, liczba godzin, cena), 

 także realizatorzy zewnętrzni, 

 nowe tematy rad – dostosowane do wymagań państwa stawianych 
szkołom/placówkom – np.: 

     - Edukacja włączająca, 

     - Dokumentowanie przebiegu nauczania w szkole, 

     - Metody i narzędzia coachingu w pracy nauczyciela, 

     - Tutoring jako indywidualizacja pracy z uczniem. 
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Wspomaganie pracy szkół/placówek (cd.): 
 

D. Prowadzenie diagnozy osiągnięć edukacyjnych uczniów: 

 

 Testy „na wejście” (wrzesień 2015) dla: 

 I klasy szkoły podstawowej (przygotowanie do edukacji szkolnej), 

 IV klasy szkoły podstawowej (j. polski, matematyka), 

 I klasy gimnazjum (j. polski, matematyka). 

 

 Testy sumujące (maj 2016) dla: 

 III klasy szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna, j. angielski,  j. niemiecki), 

 V klasy szkoły podstawowej (j. polski, matematyka, j. niemiecki, j. angielski), 

 II klasy gimnazjum (j. polski, matematyka, j. angielski (p.p.)  i j. niemiecki – p.p.)  
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2. Doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek: 

A. Ponad 210 różnych tematów form doskonalenia: 

 nowe uporządkowanie tematów w wyszukiwarce wg (kierunków polityki 
oświatowej państwa, wymagań państwa stawianych szkołom/placówkom, 
tematyki doskonalenia, programu edukacyjnego, adresata kursu, 
kierownika kursu). 

B. Kursy kwalifikacyjne z zakresu: 

 zarządzania oświatą, 

 wczesnego nauczania języka angielskiego. 

C. Kursy nadające uprawnienia: 

 przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych  
w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

 kierowników wycieczek szkolnych – wg programu MEN, 

 kierowników placówek wypoczynku – wg programu MEN. 
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Doskonalenie nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek (cd.): 

D. Realizacja bezpłatnych szkoleń finansowanych w ramach grantów 

Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

E. Realizacja programu edukacyjnego  

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”. 

F. Prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespołowych. 

G. Realizacja kursów językowych, także dla osób niebędących  

nauczycielami, w ramach Akademii Językowej ODN 
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3. Rozwijanie systemu informacji pedagogicznej: 

A. Udostępnianie nauczycielom informacji o formach doskonalenia  

i dokształcania na terenie regionu, kraju. 

B. Upowszechnianie informacji o nowościach wydawniczych w zakresie 

literatury pedagogicznej. 

 

4. Popularyzowanie przykładów dobrej praktyki: 

A. Zamieszczanie na stronie internetowej Ośrodka przykładów dobrych 

praktyk realizowanych w szkołach/placówkach (zamieszczono ponad 50 

przykładów z różnego typu szkół/placówek), 

B. Propagowanie przykładów dobrej praktyki na wojewódzkich 

konferencjach i szkoleniach organizowanych przez Ośrodek. 

 



Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

i 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

serdecznie zapraszają do udziału 

w Spotkaniu Regionalnym Przywództwa Edukacyjnego 

w ramach projektu 

„Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie  
i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów 

szkół/placówek” 

Termin spotkania:  28 września 2015 r. 

Miejsce spotkania: Uniwersytet Zielonogórski 
 

Rejestracja na konferencję odbywać się będzie za pośrednictwem strony  

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., na której znajdą się również 
szczegółowe informacje na temat programu spotkania. 



Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

 Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct  

Wydawnictwo Oxford 

zapraszają do udziału w konferencji  

z okazji Europejskiego Dnia Języków 

Nauczanie języków obcych w województwie lubuskim. 

Jakość, nowoczesność, innowacyjność. 
 

Konferencja odbędzie się 25 września 2015 roku (10.00 – 14.00)  

w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego  

w Zielonej Górze. 
Patronat Marszałka Województwa Lubuskiego i Lubuskiego Kuratora Oświaty 

 

 



Dziękuję Państwu  

za uwagę 
 


