Informacja o zadaniach placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzonych w ramach Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty
„ Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru
pedagogicznego nad procesem kształcenia”
Nazwa placówki: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa w CKUiP
Adres placówki: ul. Dolina Zielona 19, 65-154 Zielona Góra
Imię i nazwisko dyrektora: Bogusław Baszczak
Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację programu i współpracę z Kuratorium
Oświaty: Jadwiga Chmielewska
Harmonogram zadań w roku szkolnym 2018/2019
Lp.

1.

Obszary działań

Konferencje przedmiotowo
– metodyczne dla
nauczycieli szkół
podstawowych, uczących
matematyki, języka polskiego
i języków obcych oraz innych
przedmiotów, które zostaną
objęte egzaminem, nt. zmian
programowych i egzaminu
ósmoklasiaty

Nazwa działania

Termin,
miejscowość

„Nowa podstawa
programowa
i efektywne planowanie
pracy na języku polskim
w roku szk. 2018/19.”

Zielona
Góra
VIII. 2018r.

Nauczyciele
języka polskiego
(13 osób)

„Praca metodą odwróconej
lekcji jako alternatywa dla
szkolnej rutyny”

Zielona
Góra
IX.2018r.

„Nauczyciele
języków obcych
(61 osoby)

„Polskie emancypantki
w początkach
niepodległości”.

Zielona
Góra
IX.2018r.

Nauczyciele
historii
( 10 osób)

Realizacja nowej podstawy
programowej kształcenia
informatycznego w szkole
podstawowej

Zielona
Góra
IX.2018 r.

Nauczyciele
informatyki
(7 osób)

„Katecheza mistagogiczna” Zielona
Góra
IX.2018r.

Nauczyciele religii
(149 osoby)

„ Metodyka nauczania
przyrody w kl. V i VIII”

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych
( 27 osób)

Zielona
Góra
IX.2018r.

„Szkoła dla współczesnego Zielona
ucznia”.
Góra,
VIII. 2018r.

2.

Szkolenia rad
pedagogicznych nt.
Egzaminu ósmoklasisty

Odbiorcy ( kto,
liczba osób)

Egzamin ósmoklasisty Wademecum nauczycieli

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych
wszystkich typów
szkół –(13 osób)

Lubsko
7.XI.2018r.

SP nr 1 Lubsko
(26 osób)

Zielona
Góra
XI. 2018r.

Z Eduk. Nr 1
Z Góra
(35 osób)

Zielona
Góra
XI.2018r.

Z Eduk.nr 3
Z Góra
( 75 osoby)
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Zespół przedmiotowy

3.

Warsztaty metodyczne dla
nauczycieli przedmiotów
objętych egzaminem
ósmoklasisty nt. realizacji
nowej podstawy programowej
przy zastosowaniu form i
metod pracy adekwatnych do
potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych
uczniów, motywujących ich
do uczenia się i rozwoju, w
tym uzyskania jak
najlepszych wyników na
egzaminie ósmoklasisty

Chlebowo
XII.2018r.

SP w Chlebowie

„Realizacja procesu
kształcenia w świetle
kształtowania kompetencji
kluczowych”
(Kształcenie u uczniów
kompetencji kluczowych).

11.2018 r.
Zielona
Góra

Nauczyciele
SP nr 13 (41 osób)

Planowanie pracy na
j. polskim w kontekście
egzaminu ósmoklasisty.

Zielona
Góra
VIII. 2018r.

Nauczyciele Zespół
Edukacyjny nr 3
(9 osób)

Analiza nowej podstawy
Zielona
programowej szkoły
Góra
średniej. Wymogi egzaminu XI.2018r.
ósmoklasisty.

Nauczyciele LO nr 1
(7 osób)

Analiza nowej podstawy
Zielona
programowej szkoły
Góra
średniej. Wymogi egzaminu XI.2018r.
ósmoklasisty.

NauczycieleZespół Szkół
Ekologicznych
(10 osób)

Egzamin ósmoklasisty Wademecum nauczycieli.

Zielona
Góra

Nauczyciele CKUiP
( 14 osób)

Warsztaty metodyczne:
„Egzamin z języka obcego
po VIII klasie szkoły
podstawowej”.

Zielona
Nauczyciele
Góra
języków obcych
19.IX.2018r. (38)

Warsztaty metodyczne:
„Wykorzystanie aplikacji
Kahoot i Learningapps nie
tylko na lekcji języka
obcego”.

Zielona
Góra
10.X.2018r.

Wszyscy
nauczyciele
(31)

Warsztaty metodyczne:
„Dydaktyka włączająca
(inkluzyjna) w praktyce”.

Zielona
Góra
24.X.2018r.

Wszyscy
nauczyciele
(11)

Warsztaty metodyczne:
Zielona
„Lerntechniken, die
Góra
erfolgreich zum Ziel führen” 8.XII.2018r.
– „Techniki uczenia się,
które skutecznie prowadzą
do celu”.

Nauczyciele
języka
niemieckiego

Warsztaty metodyczne:
„Mnemotechniki – wybrane
techniki pamięciowe i ich
zastosowania na lekcji”.

Zielona
Góra
III.2018r.

Wszyscy
nauczyciele

Warsztaty metodyczne:
„Wykorzystanie aplikacji
Quizzis nie tylko na lekcji
języka obcego”

Zielona
Góra
IV.2018r.

Wszyscy
nauczyciele

Warsztaty metodyczne:
„Rozwijanie motywacji do
nauki języka obcego”.

Zielona
Góra
V. 2018r.

Nauczyciele
języków obcych
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Warsztaty metodyczne:
Zielona
„Autonomia ucznia –
Góra
strategie uczenia się języka VI.2018r.
obcego”.

Nauczyciele
języków obcych

Egzamin ósmoklasisty Wademecum nauczycieli.

Zielona
Nauczyciele
Góra
języka polskiego
14.XI.2018r (37osób)

Streszczenie problemowe
i linearne.

Zielona
Góra
II.2019r.

Nauczyciele
języka polskiego

Sposoby osiągania
spójności wypowiedzi
( nowe kryteria oceny prac
pisemnych).

Zielona
Góra
III.2019r.

Nauczyciele
języka polskiego

Sposoby pracy z lekturą
obowiązkową.

Zielona
Góra
XII.2018r.

Nauczyciele
języka polskiego

Sposoby budowania
argumentów opartych na
logice i emocjach.

Zielona
Góra
III.2019r.

Nauczyciele
języka polskiego

Typy błędów i sposoby ich
poprawy.

Zielona
Góra
IV.2019r.

Nauczyciele
języka polskiego

Mnemotechniki na lekcjach
języka polskiego

Zielona
Góra
XII.2018r.

Nauczyciele
języka polskiego

Jeszcze raz o języku
polskim: co artysta miał na
myśli? Czyli o interpretacji
w szkole.

Zielona
Góra
XII.2018r.

Nauczyciele
języka polskiego
( 21 osób)

Film na lekcjach języka
polskiego.

Zielona
Góra
IX.2018r.

Nauczyciele
języka polskiego
( 8 osób)

Korelacja treści oraz dobór Zielona
metod i form pracy na
Góra
lekcjach j. polskiego i religii. X.2018r.

Nauczyciele
religii, języka
polskiego
(15 osób)

„Dinozaury w raju”.

Nauczyciele
religii, języka
polskiego
(18 osób)

Zielona
Góra
XI.2018r.

„Sukces tkwi w działaniu – Zielona
wykorzystanie TIK do
Góra
kształtowania umiejętności. XI.2018r.
wskazywanych przez
podstawę programową”

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych
(11 osób)

Zielona
Góra
XI.2018r.

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

Chemia jako drugi
przedmiot nauczany w
szkole podstawowej.
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(8 osób)
Autoprezentacja i
projektowanie kariery
naukowej ucznia. - cz I i II

Zielona
Góra,
IX.2018r.
V.2019r.

Zainteresowani
nauczyciele
i uczniowie
szkół
ponadpodstawo
wych (14 osób)

W drodze do sukcesu
edukacyjnego ucznia.

Zielona
Góra
III.2019r.

Wszyscy
zainteresowani

Sukces tkwi w działaniu wykorzystanie TIK do
kształtowania umiejętności
wskazanych przez
podstawę programową.

Zielona
Góra
X. 2018r.

Nauczyciele
podstawowej
(8 osób)

Wybrane algorytmy
i struktury grafowe
- analiza
(*nowa podstawa
programowa).

Zielona
Góra
XI.2018r.

Nauczyciele
informatyki
(8 osób)

Zastosowanie metody projektu w praktyce szkolnej

Zielona
Góra
XII.2018r.

Wszyscy
zainteresowani

Jak rozwijać kreatywność
uczniów? – radość
tworzenia.

Zielona
Góra
V.2019r.

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych
(8 osób)

„Kształtowanie postaw
patriotycznych w
przeszłości i
współcześnie”.

07.11.2018 Nauczyciele,
Zielona
osoby
Góra
zainteresowane
(13 osób)

„Nowa podstawa

II semestr

programowa
(lutyi efektywne planowanie
kwiecień,
pracy na lekcji historii i
2019)
wiedzy o społeczeństwie w
roku szk. 2018/19.”

„Zadania egzaminacyjne
nowego typu – trudności
w ich sprawdzaniu
i ocenianiu”.
4.

Warsztaty doskonalące
umiejętności dyrektorów
szkół w zakresie planowania,
organizowania i realizowania
procesów edukacyjnych w
sposób sprzyjający uczeniu
się oraz monitorowania
efektywności podejmowanych
działań.

Zielona
Góra
XI. 2018r

Dyrektor szkoły, jako
Zielona
kompetentny obserwator
Góra
zajęć chemii – dydaktyczne III. 2019r.
aspekty sprawowania
nadzoru pedagogicznego.”

Nauczyciele
historii

Nauczyciele
biologii

Dyrektorzy,
wicedyrektorzy
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5.

Inne formy doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Warsztaty metodyczne:
Zielona
„Wie kann ich für Deutsch
Góra
begeistern? Mit einer
24.X.2018r.
kreativen Reise auf
Deutsch!” – „Jak zachwycić
językiem niemieckim?
Zabrać uczniów w
kreatywną podróż po
niemiecku!” .

Nauczyciele
języka
niemieckiego
(21)

Warsztaty metodyczne:
„Jak rozmawiać z trudnym
rodzicem?”

Zielona
Wszyscy
Góra
nauczyciele
8.XII.2018r.

Warsztaty metodyczne:
„NPP dla szkół
ponadpodstawowych
z języka obcego”.

Zielona
Góra
II.2019r.

Nauczyciele
języków obcych

Tworzenie aplikacji
w środowiskach wizualnoprojektowych.

Zielona
Góra
IV.2019

Wszyscy
nauczyciele

Odyseja Kosmiczna 2018
XIX Ogólnopolskie Forum
Nauczycieli Przedmiotów
Przyrodniczych.

Zielona
Góra
IX.2018r.

Nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych
(92 osób)

Koordynacja pracy
zespołu nauczycieli
związanej z organizacją
programową nauczania
przedmiotów
przyrodniczych na
poziomie podstawowym
i rozszerzonym w
czteroletnim liceum.

Zielona
Góra
XI - XII
2018r.

LO biologii,
chemii i fizyki
(13nauczycieli)

Metodyka nauczania
biologii – tworzenie
nowoczesnych
prezentacji
multimedialnych.

Zielona
Góra
II. 2019r.

Nauczyciele
biologii
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