
 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze 

Harmonogram konferencji informacyjno – szkoleniowych 

(dotyczących wdrażania nowej podstawy programowej) 

 

Przedmiot/ 

Dziedzina 
Adresaci konferencji Temat konferencji 

Imię i nazwisko 

osoby/osób 

prowadzącej (-ych) 

Data i miejsce 

konferencji/ godzina 

Edukacja 

przedszkolna 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

Wdrażanie nowej podstawy 

programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Danuta Mroczyk 

10 i 11. 04.2017 r. 

ODN 

godz. 14.30-17.15 

Edukacja 

wczesnoszkolna 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Wdrażanie nowej podstawy 

programowej wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Danuta Mroczyk 

24 i 25.04.2017 r. 

ODN 

godz. 14.30-17.15 

Język polski  

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

Zmiany związane z wdrażaniem nowej 

podstawy programowej z języka 

polskiego  

Jan Kostyszak  

22, 23 i 24.05.2017 r. 

ODN 

godz. 15.00-17.15 

Język polski  

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

Dobre zmiany… - wdrażanie nowej 

podstawy programowej 

Wioletta Wodnicka 

Małgorzata Bugaj 

22, 23 i 24.05.2017 r. 

ODN 

godz. 15.00-16.30 

Historia i wiedza 

o społeczeństwie 

nauczyciele historii i WOS 

szkoły podstawowej 

i gimnazjum 

Reforma edukacji 2017 
Barbara Benyskiewicz 

Maria Furtak 

30.03.2017 r. 

ODN 

godz. 15.00 – 16.30 



Przedmiot/ 

Dziedzina 
Adresaci konferencji Temat konferencji 

Imię i nazwisko 

osoby/osób 

prowadzącej (-ych) 

Data i miejsce 

konferencji/ godzina 

Etyka  
nauczyciele etyki szkół 

podstawowych 

Zmiany związane z wdrażaniem nowej 

podstawy programowej z etyki 
Jan Kostyszak  

25.04.2017 r. 

ODN 

godz. 16.00-17.30 

Matematyka 
nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

Istota zmian w podstawie programowej 

matematyki w szkole podstawowej  
Lucyna Kusiak 

  9 i 11.05.2017 r. 

  ODN  

godz. 15.00-17.15 

Matematyka 
nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

Istota zmian w podstawie programowej z 

matematyki w szkole podstawowej  
Grażyna Jakubczyk 

  9 i 11.05.2017 r. 

  ODN  

godz. 15.00-17.15  

Informatyka 
nauczyciele informatyki 

w szkole podstawowej 

Nowa podstawa programowa 

informatyki w szkole podstawowej 
Halina Adaszyńska 

11 i 17.05.2017 r. 

ODN 

godz. 15.00-17.15 

Języki obce 
nauczyciele języków obcych  

szkoły podstawowej 

Nowa podstawa programowa 2017 – 

języki obce 

Lidia Bugiera 

Magdalena Szendi 

03.04.2017 r. 

ODN 

godz. 15.00-16.30 

Geografia nauczyciele geografii 
Reforma programowa 2017.  

Nowa podstawa programowa z geografii 
Aleksander Ławiński 

06.04.2017 r. 

ODN 

godz. 15.30-17.45 

Fizyka 
nauczyciele fizyki szkół 

podstawowych 

Zmiany w planach i podstawach 

programowych realizacji fizyki 

wynikających z wdrażanej reformy 

edukacji 

Grażyna Uhman 

19.05.2017 r. 

ODN  

godz. 15.00-16.30 



Przedmiot/ 

Dziedzina 
Adresaci konferencji Temat konferencji 

Imię i nazwisko 

osoby/osób 

prowadzącej (-ych) 

Data i miejsce 

konferencji/ godzina 

Edukacja dla 

bezpieczeństwa 

nauczyciele EdB szkół 

podstawowych 

Co nowego w podstawie programowej 

edukacji dla bezpieczeństwa 
Bogusława Breitkopf 

20.04.2017 r. 

ODN   

godz.16.00-17.30   

Wychowanie do 

życia w rodzinie 
nauczyciele wdż 

Nowa podstawa  programowa 

wychowania do życia w rodzinie 
Jolanta Radczyc 

29.05.2017 r.  

ODN 

godz. 15.00 – 16.30 

Kształcenie 

zawodowe 
nauczyciele kształcenia 

zawodowego 

Zmiany w kształceniu zawodowym 

wynikające z wdrażanej reformy 

edukacji 

Grażyna Uhman 

12.05.2017 r. 

ODN  

godz. 15.00-16.30 

Biblioteka szkolna nauczyciele bibliotekarze 
Biblioteka szkolna w procesie wdrażania 

nowej podstawy programowej 
Barbara Dobryniewska 

27.04.2017 r. 

ODN 

godz. 14.30-16.45 

Kształcenie 

specjalne w szkole 

podstawowej 

wszyscy zainteresowani 
Zmiany w podstawie programowej 

kształcenia specjalnego 

Bożena Bukiewicz, 

Aleksandra Wachowiak 

07.06.2017 r. 

ODN   

godz.15.00-16.30 

 

 


