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SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Zainteresowani nauczyciele  

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Warsztaty metodyczne 

TEMAT: 

 

Jak sprostać wymaganiom? Awans 
zawodowy nauczyciela. Ocena pracy 
nauczyciela. 
  

CELE: 

 

 Zmiany w prawie oświatowym związane z oceną pracy nauczyciela – 
kryteria oceny i tryb jej dokonywania. 

 Zmiany w prawie oświatowym związane z awansem zawodowym 
nauczyciela 

 Planowanie pracy nauczyciela z uwzględnieniem stawianych mu 
wymagań. Przykłady sprawnego dokumentowania własnych 
osiągnięć. 
 

 

TERMIN 

REALIZACJI: 

 

Dnia: 

 
05 grudnia 2018 r. 

Godzina: 

 
15.30- 17.45 

 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Zespół Szkół Ekologicznych  
ul. Francuska 25A, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Agnieszka Bereś, Marzena Wolny , Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 
 
3 godz.  
 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 
Zgłoszenia: 
aga.beres@gmail.com   sodid@cku.zgora.pl  

 

DORADCA 

METODYCZNY: 

 
Agnieszka Bereś, Marzena Wolny 

 

http://www.cku.zgora.pl/
mailto:aga.beres@gmail.com
mailto:sodid@cku.zgora.pl


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele szkół podstawowych (klas V-VIII) 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Konferencja metodyczna 

TEMAT: 
Wybrane przykłady zastosowań narzędzi 
TIK podczas zajęć edukacyjnych, 
 jako zapowiedź kursu i okazja ustalenia jego zagadnień. 

ZAGADNIENIA: 

 informacja o kursie/warsztatach i zapisy 
 przykład obszaru zastosowania TIK – pokaz 
 przykład internetowego narzędzia dydaktycznego – pokaz 
 przykład zasobu internetowego i źródła wiedzy – pokaz 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 

 
22 września 2018 r. 

Godzina: 
 

podana zostanie zainteresowanym 
osobom po przysłaniu zgłoszenia 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 

2 godz. a w tym 
15 minut: przykład obszaru zastosowania TIK, 
15 minut: przykład internetowego narzędzia dydaktycznego, 
15 minut: przykład zasobu internetowego i źródła wiedzy, 
20 minut: informacja o kursie/warsztatach, założeniach programowych  
i organizacyjnych, warunkach uczestnictwa oraz zaliczenia udziału (egzaminu), 
25 minut: zebranie propozycji i oczekiwań uczestników oraz zapisy. 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Planowany i prezentowany – podczas konferencji – kurs bę-
dzie szkoleniem zamkniętym. Informacje o nim nie znajdą się 
w ogólnej ofercie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 

„Specjalista-dydaktyk ds. rozwoju TIK 

i metodyki ich stosowania” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 

 
Zgłoszenie udziału w konferencji do 10.09.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

http://www.cku.zgora.pl/


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele dyplomowani 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Konferencja metodyczna 

TEMAT: 
Dwa rodzaje ewaluacji w świetle przepisów 
o ocenie pracy nauczyciela, 

 jako zapowiedź kursu i okazja ustalenia jego zagadnień. 

ZAGADNIENIA: 

 informacja o kursie/warsztatach i zapisy 
 ocena pracy nauczyciela dyplomowanego – nowe rozporządzenie MEN 
 ewaluacja własnej pracy dydaktycznej (…), §5 pkt 1 rozporządzenia 
 ewaluacja działań (…) lub zadań (…), §5 pkt 3 lit. c rozporządzenia 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 

 
22 września 2018 r. 

Godzina: 
 

podana zostanie zainteresowanym 
osobom po przysłaniu zgłoszenia 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 

2 godz. a w tym 
15 minut: ocena pracy nauczyciela dyplomowanego wg nowego rozporządzenia, 
15 minut: „kruczki” prawne i „pułapki” rozporządzenia, 
15 minut: ewaluacja profesjonalna – wstęp do zagadnień szczegółowych, 
20 minut: informacja o kursie/warsztatach, założeniach programowych  
i organizacyjnych, warunkach uczestnictwa oraz zaliczenia udziału (egzaminu), 
25 minut: zebranie propozycji i oczekiwań uczestników oraz zapisy. 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Planowany i prezentowany – podczas konferencji – kurs bę-
dzie szkoleniem zamkniętym. Informacje o nim nie znajdą się 
w ogólnej ofercie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
 
Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 

„Specjalista z zakresu ewaluacji i jakości pracy szkoły” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 

 
Zgłoszenie udziału w konferencji do 10.09.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 
 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

http://www.cku.zgora.pl/


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele mianowani i dyplomowani 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Konferencja metodyczna 

TEMAT: 

Mentor-opiekun nauczyciela stażysty 
w okresie stażu na stopień nauczyciela 
kontraktowego,  
jako zapowiedź kursu i okazja ustalenia jego zagadnień. 

ZAGADNIENIA: 

 informacja o kursie/warsztatach i zapisy 
 nowe przepisy z zakresu oceny pracy i awansu zawodowego 
 ocena pracy nauczyciela i ocena za okres stażu 
 profesjonalny opiekun – trener rozwoju zawodowego (coach, tutor, mentor) 
     w szkole 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 

 
22 września 2018 r. 

Godzina: 
 

podana zostanie zainteresowanym 
osobom po przysłaniu zgłoszenia 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 

2 godz. a w tym 
- pierwsza godzina wspólna dla opiekunów nauczycieli stażystów 
oraz kontraktowych 

15 minut: nowe przepisy z zakresu oceny pracy i awansu zawodowego 
15 minut: ocena pracy nauczyciela i ocena za okres stażu, 
15 minut: profesjonalny opiekun – trener rozwoju zawodowego w szkole, 

- druga godzina z podziałem na dwie subkonferencje: 1) opiekunów 
nauczycieli stażystów; 2) opiekunów nauczycieli kontraktowych 

15 minut: wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, 
15 minut: informacja o kursie/warsztatach, założeniach programowych  
|i organizacyjnych, warunkach uczestnictwa oraz zaliczenia udziału (egzaminu), 
15 minut: zebranie propozycji i oczekiwań uczestników oraz zapisy. 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

 

Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 

„Specjalista ds. rozwoju zawodowego nauczycieli – 

mentor-opiekun nauczyciela stażysty” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 

Zgłoszenie udziału w konferencji do 10.09.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

http://www.cku.zgora.pl/


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele mianowani i dyplomowani 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Konferencja metodyczna 

TEMAT: 

Tutor-opiekun nauczyciela kontraktowego 
w okresie stażu na stopień nauczyciela 
mianowanego,  

jako zapowiedź kursu i okazja ustalenia jego zagadnień. 

ZAGADNIENIA: 

 informacja o kursie/warsztatach i zapisy 
 nowe przepisy z zakresu oceny pracy i awansu zawodowego 
 ocena pracy nauczyciela i ocena za okres stażu 
 profesjonalny opiekun – trener rozwoju zawodowego (coach, tutor, mentor) 
     w szkole 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 

           22 września 2018 r. 
Godzina: 

podana zostanie zainteresowanym 
osobom po przysłaniu zgłoszenia 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 

2 godz. a w tym 
- pierwsza godzina wspólna dla opiekunów nauczycieli stażystów oraz 
kontraktowych 

15 minut: nowe przepisy z zakresu oceny pracy i awansu zawodowego 
15 minut: ocena pracy nauczyciela i ocena za okres stażu, 
15 minut: profesjonalny opiekun – trener rozwoju zawodowego w szkole, 

- druga godzina z podziałem na dwie subkonferencje: 1) opiekunów 
nauczycieli stażystów; 2) opiekunów nauczycieli kontraktowych 

15 minut: wspieranie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, 
15 minut: informacja o kursie/warsztatach, założeniach programowych  
i organizacyjnych, warunkach uczestnictwa oraz zaliczenia udziału (egzaminu), 
15 minut: zebranie propozycji i oczekiwań uczestników oraz zapisy. 
 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 
„Specjalista ds. rozwoju zawodowego nauczycieli – tutor-opiekun 

nauczyciela kontraktowego” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 

 
Zgłoszenie udziału w konferencji do 10.09.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

http://www.cku.zgora.pl/


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele szkół podstawowych 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Pilotażowy kurs kompetencyjny 

TEMAT: 
MISTRZ CEREMONII SZKOLNYCH 
I UROCZYSTOŚCI    (moduł pierwszy). 

ZAGADNIENIA: 

 ceremoniał szkolny;  uroczystości szkolne; 
 kwalifikacje społeczne mistrza ceremonii;  adresaci ceremonii i uro-
czystości szkolnych;  hymn państwowy, flaga i godło, sztandar i hymn 
szkolny;  tradycje i zwyczaje w ceremoniach i uroczystościach szkol-
nych;  przykłady antyceremonii i antyuroczystości;  programy ceremo-
nii i uroczystości;  organizacja oraz przebieg ceremonii i uroczystości; 
 ceremonia szkolna i uroczystość, jako projekt uczniowski;  środki 
techniczne, multimedia, oprawa, scenografia ceremonii i uroczystości;  sce-
nariusz ceremonii i uroczystości;  reżyseria ceremonii i uroczystości; 
 ceremonie i uroczystości szkolne, jako przykład multizespołowej pracy: 
nauczycieli, nauczycieli i uczniów, uczniów, nauczycieli, uczniów i rodzi-
ców;  ogłaszanie oraz zapraszanie na ceremonie i uroczystości;  reje-
strowanie, dokumentowanie i upowszechnianie wydarzeń;  kreowanie 
nowych ceremonii i uroczystości;  szkoła lub jej reprezentacja w cere-
moniach i uroczystościach zewnętrznych: miejskich, państwowych, bran-
żowych, tematycznych;  księga najbardziej wartościowych i interesują-
cyh przykładów szkolnych ceremonii oraz uroczystości;  księga propo-
zycji do sprawdzenia w praktyce szkolnej 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 
 

07 i 21 listopada .2018 r. 

Godzina: 
 

13.30-16.45 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 8 godz. (2 sesje po 4 godziny zajęć) 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Kurs nie podejmuje żadnych zagadnień/działań wyznaniowych, 
światopoglądowych, politycznych. 
Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 

„Mistrz cermonii szkolnych i uroczystości” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 
 
Zgłoszenie udziału w kursie do 26.10.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

http://www.cku.zgora.pl/


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele szkół podstawowych 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Pilotażowy kurs kompetencyjny  

TEMAT: 
SZKOLNY METODYK-SPECJALISTA 
kształtowania myślenia twórczego 
(zajęcia wprowadzające). 

ZAGADNIENIA: 

Podstawy pedagogiki twórczego myślenia. 
Myślenie krytyczne. Myślenie twórcze. Koncentracja. 

Sesja 2. 
Warunki twórczej szkoły. Nowatorstwo pedagogiczne. 
Współpraca nauczycieli. Total Quality Management. 
Sesja 3. 
Twórczy nauczyciel. Mistrzostwo i inne środki pedagogiki 
twórczego myślenia. Twórcze rozwiązywanie problemów. 
Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela. 
Sesja 4. 
Twórcze dziecko. Ćwiczenia aktywizujące myślenie. 
Sesje twórczej pomysłowości. Trening kreatywności. 
Sesja 5. 
Uczeń zdolny, utalentowany i zainteresowany. Indywidualny tok 
nauki. Pamięć sensoryczna. Rozwijanie mądrości. 

Sesja 6. 
Treningi twórczości - Góralski, Nęcka, Szmidt. 
TIK w rękach nauczyciela kreatywnego. 
Rozwój osobisty nauczyciela (elementy life-
coaching). Rozwój zawodowy nauczyciela (elementy 
career-coaching). 
Sesja 7. 
Inspiracje - Leonardo da Vinci, Einstein, Edison. 
Demokracja, samodzielność, zespołowość w szkole. 
Nauczyciel, jako mentor. Nauczyciel, jako tutor. 
Sesja 8. Praktyka. Sesja 9. Egzaminy. 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 
 

27 października 2018 r. 

Godzina: 
 

12.00-17.00 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
ul. Staszica 2, Zielona Góra 

ORGANIZATOR/ 

REALIZATOR: 
Iwona Tarnawa-Januszek, Piotr Januszek 

LICZBA GODZIN: 6 godz. 

INFORMACJE 

DODATKOWE: 

Zajęcia 1. – bezpłatne i poglądowe, bez certyfikowania. 
Koszt udziału w pełnym wymiarze kursu 650,00 zł 
 
Będzie to pilotażowy kurs kompetencyjny: 

„Szkolny metodyk-specjalista 

kształtowania myślenia twórczego” 
kurs może być szansą uzyskania kwalifikacji potrzebnych społecznie (zgodnie z europej-
skimi standardami Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl/) 
Zgłoszenie udziału w kursie do 05.10.2018 r. na adres: 
edukacyjny@gmail.com 
 

DORADCA 

METODYCZNY: 
Iwona Tarnawa-Januszek 

 

http://www.cku.zgora.pl/
mailto:edukacyjny@gmail.com


  

SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO 
 

65-154 ZIELONA GÓRA         ul. Dolina Zielona 19 

tel.  68 419 65 60 lub 730 019 119 

e-mail: sodid@cku.zgora.pl         www.cku.zgora.pl 

 

 

Semestr I, r. szk. 2018/19 

ADRESACI 

OFERTY: 
Nauczyciele szkół podstawowych 

RODZAJ  FORMY 

DOSKONALENIA: 
Konsultacja zespołowa 

TEMAT: AUTOPREZENTACJA NAUCZYCIELSKA 

ZAGADNIENIA: 

 prezentowanie własnych umiejętności, zdolności, kompetencji i kwalifikacji, 
 prezentowanie własnego dorobku zawodowego, doświadczeń oraz wartościo-

wych przedsięwzięć oświatowych, 
 umiejętność przekonywania i argumentowania, 
 autoprezentacja z punktu widzenia 

 - awansu zawodowego, 

 - oceny pracy nauczyciela wg nowego rozporządzenia, 

 - zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców, 

 - poszukiwania pracy oraz dokumentów z tym związanych, 

 - mediów społecznościowych, 

 - własnych zasobów internetowych: www, blog itp. 

 - szkoły: gazetki, wizytówki, szkolne strony www, ulotki itp. 

 - kreowania relacji z rodzicami uczniów, 
 wyjaśnianie zagadnień zgłoszonych podczas konsultacji, odpowiedzi 

na pytania, dyskusje nt. przedstawionych spraw, 
 zapowiedź warsztatów i zapisy. 

TERMIN 

REALIZACJI: 

Dnia: 

 
12 grudnia 2018 r. 

Godzina: 
 

podana zostanie zainteresowanym 
osobom po przysłaniu zgłoszenia 

MIEJSCE 

REALIZACJI: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego,  
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