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                                                                                                             Polkowice, dnia 30.05.2017r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, http://www.polkowice.edu.pl 

                                                                              ZAPRASZA 
 

          nauczycieli języka polskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego 
                                                                        

na konferencję sumującą: 
 

„Czy praca polonisty daje zadowolenie” 

 
KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE 

 
08 czerwca 2017 roku, godz. 15.30-17.00 

                                                             
(razem 2 godz. dydaktyczne) 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 

   
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 07.06.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM).  
 
 
Cele dotyczące wiedzy:  

 Podsumowanie całorocznej pracy 
 Ewaluacja pracy doradczej 
 Diagnoza potrzeb na przyszły rok szkolny 
 Omówienie zmian, które niesie reforma oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem nowych podstaw 

programowych 
 
Program: 

 sprawozdanie z całorocznej pracy doradczej 
  ewaluacja pracy doradczej 
 omówienie zmian, które niesie reforma oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem nowych podstaw 

programowych 
 dyskusja wokół tematu konferencji 
 diagnoza potrzeb na przyszły rok szkolny 
 sprawy różne 

 
 
Korzyści ze szkolenia: 
Uczestnicy konferencji: 

 znają zmiany, które niesie reforma oświaty 

 analizują nowe podstawy programowe 

 formułują wnioski 

 są refleksyjni 

 wyrażają swoją opinię na temat pracy doradcy 

 planują swój rozwój zawodowy. 
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Prowadzący: Małgorzata Majewska-Greń  

Doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa metodycznego w Polkowicach 

Kwalifikacje i doświadczenie: 

 koordynator pracy sieci 

 doradca metodyczny w zakresie języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych,  wiedzy 

     o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych oraz awansu zawodowego nauczycieli 

 mgr filologii polskiej 

 nauczyciel dyplomowany 

 menedżer oświaty 

 edukator dorosłych 

 egzaminator maturalny 

 ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy 

 wicedyrektor w Zespole Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach, nauczyciel języka 

polskiego i wiedzy o kulturze oraz prawa transportowego 

 

                                                                           

 
                                            Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


