
  
                            SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA  
                                CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 

 
                             65-154 ZIELONA GÓRA ul. Dolina Zielona 19  tel.  730 019 119 
                                    e-mail: sodid@cku.zgora.pl ,    www.cku.zgora.pl 

 
 

    

Harmonogram konferencji przedmiotowo – metodycznych w roku szkolnym 2017/2018 

 

Przedmiot/ 
Dziedzina 

Adresaci konferencji Temat konferencji 
Imię i nazwisko 

osoby/osób 
prowadzącej (-ych) 

Data i miejsce 
konferencji/ godzina 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

„ Co nowego w pierwszej klasie? 
Zmiany w oświacie w kontekście nowej 
podstawy programowej” Bożena Gajewska 

06.09 2017 r. 
SP18 Z Góra 
ul Francuska 10 
godz. 15.30-17.00 

Język polski  
nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych i gimnazjum 

„Tworzenie rozprawki i innych tekstów 
argumentacyjnych z zastosowaniem 
elementów retoryki”  Dorota Głowienka 

 29.08.2017 r. 
CKUiP 
ul. Staszica 2 
godz. 10.00-11.30 

Język angielski, 
język niemiecki 

nauczyciele języków obcych 
szkół podstawowych  
i gimnazjum 

 „ Wdrażanie nowej podstawy 
programowej  w szkole podstawowej” Anna Zwolak 

Magdalena Szendi 
Jarosław Chojak 

28.08.2017 r.  
ODN  
ul. Chopina 15A 
godz. 10.00-12.15  

 

Historia ,Wiedza 
o społeczeństwie 

nauczyciele historii i WOS 
szkoły podstawowej 
i gimnazjum 

 „Treści i metody w nowej podstawie 
programowej z historii i wiedzy  
o społeczeństwie”. 

Barbara Patkowska - 
Klein 

 06.09.2017 r.  
CKUiP 
ul. Staszica 2 
godz. 15.30 – 17.00 

Fizyka, 
geografia, 
chemia 

nauczyciele fizyki, geografii i 

chemii szkół podstawowych 
 i gimnazjum 

„Co nowego w edukacji przyrodniczej” 
Agnieszka Bereś 
Marzena Wolny 
Krystyna Szarowska 

28.08.2017r. 
Planetarium Wenus 
godz. 13.00 – 15.15 

Biologia 
nauczyciele biologii szkół 
podstawowych i gimnazjum 

„Metodyka nauczania biologii w klasie 
siódmej” 

Iwona Tarnawa - 
Januszek 

29.08.2017 r. 
CKUiP 
ul. Staszica 2 
godz. 09.30-11.00 
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konferencji/ godzina 

Przyroda 
nauczyciele przyrody szkół 
podstawowych 

 
„Przyroda w klasie 4 – wybrane 
aspekty wdrożenia reformy” 

Iwona Tarnawa – 
Januszek 
Piotr Januszek 

 
29.08.2017 r. 
CKUiP 
ul. Staszica 2 
godz. 11.10-12.10 

Informatyka 
nauczyciele informatyki 
w szkole podstawowej 

„Sposoby wdrażania treści nowej 
podstawy programowej w szkole 
podstawowej” 

Andrzej Łagosz 

 06.09.2017 r. 
CKUiP  
ul. Staszica 2 
godz. 15.30-17.00 

Doradztwo 
zawodowe 

nauczyciele realizujący 
treści doradztwa 
zawodowego 

„Doradztwo zawodowe w klasie VII – 
nowe zadania nauczycieli w szkole 
podstawowej” 

Piotr Januszek 

29.08.2017 r. 
CKUiP 
ul. Staszica 2 
godz. 12.30-13.30 

Religia 
nauczyciele religii szkół 
podstawowych i gimnazjum 

„Katecheza wobec reformy 
oświaty” 
 

Małgorzata Jaskuła 

23.08.2017|r. 
 Instytut 
Teologiczno-
Filozoficzny,  
Zielona Góra, 
ul.Bułgarska 30 
godz. 09.30 – 14.00 

 


