
                                                Oferta bezpłatnych kursów  na 2011 rok.

1. Nr i nazwa Działania: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

2. Tytuł projektu: „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”

3. Komponent  I  Strategiczny rozwój kadry zarządzającej systemem oświaty i administracji oświatowej.

Lp. Nazwa kursu. Kod 
grupy

 

Rejon 
rekrutacji na 

kurs

Miejsce kursu Terminy kursu

Liczba 
uczestn. 
kursu. Do kogo jest 

skierowany kurs



1. Kurs doskonalący – 
„Od lepszej edukacji 
do lepszej przyszłości” 
dla dyrektorów i 
pracowników JST-40h

EK8. całe 
województwo 
(wskazane jest  
aby uczestnicy 
byli z różnych 
stron woj.)

Toruń 15-16-17-18 września 
2011

6-7 października 2011
20

dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół o najniższych 

efektach kształcenia oraz 
pracownicy JST

2. Kurs doskonalący – 
”Od lepszej edukacji 
do lepszej przyszłości” 
dla dyrektorów i 
pracowników JST-40h

EK9. całe 
województwo 
(wskazane jest  
aby uczestnicy 
byli z różnych 
stron woj.)

Toruń 22-23-24-25 września 
2011

20-21 października 2011
20

dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół o najniższych 
efektach kształcenia oraz 
pracownicy JST

3. Kurs doskonalący – 
„Od lepszej edukacji 
do lepszej przyszłości” 
dla dyrektorów i 
pracowników JST-40h

EK10. całe 
województwo 
(wskazane jest  
aby uczestnicy 
byli z różnych 
stron woj.)

Toruń 29-30 września 2011

1-2 października 2011

17-18 listopada 2011

20

dyrektorzy, wicedyrektorzy 
szkół o najniższych 
efektach kształcenia oraz 
pracownicy JST

4. Komponent  II   Matematyka i przedmioty przyrodnicze

Lp. Nazwa kursu Kod 
grupy

 

Rejon rekrutacji 
na kurs

Miejsce kursu  Terminy  kursu

Liczba 
uczestn. 
kursu Do kogo jest kurs 

kierowany



1. Skuteczne i 
nowoczesne nauczanie 
matematyki-40h

GM4. Miasto 
Bydgoszcz, 
powiat bydgoski Bydgoszcz i 

okolice
2,3,4 września 2011 r. 

9,10,11 września 2011 r.
20 Nauczyciele szkół 

podstawowych

2. Skuteczne i 
nowoczesne nauczanie 
matematyki-40h

GM7 Miasto 
Bydgoszcz, 
powiat bydgoski Bydgoszcz i 

okolice
16,17,18 września  2011 r. 
23,24,25 września 2011 r.

20 Nauczyciele szkół 
gimnazjalnych

5. Komponent  III   Efektywny system wychowania



Lp. Nazwa kursu Kod 
grupy

 

Rejon 
rekrutacji na 

kurs

Miejsce kursu  Termin rozpoczęcia 
kursu

Liczba 
uczestn. 
Kursu. Do kogo jest kurs kierowany

1. Kurs z zakresu 
doradztwa 
zawodowego

” Przygotowanie 
młodzieży do wejścia 
na rynek pracy”- 80h

Całe 
województwo 

kujawsko-
pomorskie

Możliwość 
zorganizowania 

szkolenia w 
państwa 
placówce

Terminy do ustalenia

(w okresie sierpień – listopad 
2011)

20 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych,

Możliwość przeszkolenia 
całych rad pedagogicznych

2. Kurs z zakresu 
doradztwa 
zawodowego

” Przygotowanie 
młodzieży do wejścia 
na rynek pracy”- 80h

(podwykonawca )

KIII/P/3 włocławski Włocławek 09-10 września 2011

23-24 września 2011

07-08 października 2011

21-22 października 2011

04-06 listopada 2011

20 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych



3. Kurs z zakresu 
doradztwa 
zawodowego „Szkolny 
ośrodek kariery krok po 
kroku”- 40h

Całe 
województwo 

kujawsko-
pomorskie

Możliwość 
zorganizowania 

szkolenia w 
państwa 
placówce

Terminy do ustalenia

(w okresie sierpień – listopad 
2011)

20 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych,

Możliwość przeszkolenia 
całych rad pedagogicznych

4. Kurs z zakresu 
doradztwa 
zawodowego „Szkolny 
ośrodek kariery krok po 
kroku”- 40h

KIII/S/3 bydgoski Bydgoszcz 07-08 października 2011

14-15 października 2011

20 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych

5. Konstruowanie 
programów doradztwa 
zawodowego – 50h

Całe 
województwo 

kujawsko-
pomorskie

Możliwość 
zorganizowania 

szkolenia w 
państwa 
placówce

Terminy do ustalenia

(w okresie sierpień – listopad 
2011)

20 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych,

Możliwość przeszkolenia 
całych rad pedagogicznych

6. Technologie informacji 
w doradztwie 
i kształceniu 
zawodowym – 60h

Całe 
województwo 

kujawsko-
pomorskie

Możliwość 
zorganizowania 

szkolenia w 
państwa 
placówce

Terminy do ustalenia

(w okresie sierpień – listopad 
2011)

15 Nauczyciele różnych branż 
zawodowych,

Możliwość przeszkolenia 
całych rad pedagogicznych



6. Komponent  IV   Efektywny system kształcenia

Lp. Nazwa kursu Kod 
grupy

 

Rejon 
rekrutacji na 

kurs

Miejsce kursu  Termin rozpoczęcia 
kursu

Liczba 
uczestn. 
Kursu Do kogo jest kurs 

kierowany

1. Kursy doskonalące w 
zakresie 
innowacyjnego 
nauczania 
przedmiotów 
zawodowych – kurs 
„Ocenianie 
kształtujące w szkole 
zawodowej”-50h

KIV/O/3 Rejon bydgoski Bydgoszcz 09-10.wrzesnia 2011 

16-17.wrzesnia 2011

23-24.wrzesnia 2011

30.wrzesnia 2011

20 N-le różnych branż 
zawodowych

2. Kursy doskonalące w 
zakresie 
innowacyjnego 
nauczania 
przedmiotów 
zawodowych – kurs 
„Innowacyjne metody 
nauczania i uczenia 
się w szkole 

KIV/I/3 Rejon toruński Toruń 7-8.października 2011

21-22.października 2011

18-19.listopada.2011

25.listopada.2011

20 N-le różnych branż 
zawodowych



zawodowej”-50h

(podwykonawca)


