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                                                                         Dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych,  

                                                                       ponadpodstawowych i szkolnictwa specjalnego  

 

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie  

zaprasza  

 

 

na warsztaty szkoleniowe  

nt. „Rola i zadania mentora w awansie zawodowym nauczyciela   

od września 2022r” 

 
 

Program warsztatów: 

 

➢ ogólna charakterystyka zmian w awansie zawodowym młodego nauczyciela  

od 1 września 2022r  

➢ ścieżka awansu zawodowego nauczyciela początkującego   

➢ zadania i rola mentora w awansie zawodowym nauczyciela  

➢ monitorowanie przez mentora realizacji powinności i obowiązków nauczyciela w 

trakcie przygotowania do zawodu  

➢ wspomaganie nauczyciela przez mentora w realizacji wymagań dotyczących wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela 

początkującego  

➢ procedura obserwacji zajęć w trakcie przygotowania nauczyciela do zawodu  

➢ przygotowanie się do obserwacji zajęć pod względem metodycznym, organizacyjnym 

i merytorycznym 

➢ dobry konspekt lekcji, zajęć  

➢ kryteria obserwacji zajęć  

➢ przygotowanie do oceny pracy w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu 

➢ dokumentacja w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela  

➢ przygotowanie wniosku o postępowanie egzaminacyjne  

➢ zasady i procedura postępowania egzaminacyjnego  

 

 

 

 

http://www.pcpppidn.eu/
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liczba godzin:  16 h dydaktycznych  (I część 4 godz, II część 4 godz, III część 4 godz, IV 

część  4 godz)  

 

termin: będzie ustalony po zebraniu odpowiedniej grupy i przekazany e-mailem 

uczestnikom. 

 

cena: 280 zł  

 

Szkolenie stacjonarne, miejsce: PODM w Głogowie ul. Jedności Robotniczej 38 

 

Szkoleniowiec: Barbara Krzywulicz ekspert ds. awansu zawodowego n-li 

 

 

 
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

Prosimy o zgłaszanie się na szkolenie do dnia 10 lutego 2023 r. – poprzez   stronę internetową.                                                                                                                         

Faktura na osobę indywidualną: poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy W ZAKŁADCE ZAPISY NA 

SZKOLENIA – forma płatna (poz. 2) 

Faktura na placówkę – karta zgłoszenia pdf (poz. 1) w zakładce ZAPISY NA SZKOLENIA 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń                                         

tel. 76 838 42 93      
 

 

Dyrektor PCPPP i DN w Głogowie  

Barbara Krzywulicz                                                                                                      

http://www.pcpppidn.eu/

