Szanowni Państwo,
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze prowadzi nabór nauczycieli
zatrudnionych w szkołach na stanowiska doradców metodycznych z następujących
specjalności:
1. Przedmioty artystyczne – 1 osoba
2. Historia i wos – 1 osoba
3. Informatyka i technika – 1 osoba
4. J. polski – 1 osoba
5. Pedagogika i pedagogika specjalna – 1 osoba
6. Wf i sport – 1 osoba
7. Przedmioty zawodowe – 1 osoba
8. Edukacja wczesnoszkolna – 1 osoba
9. Fizyka – 1 osoba
10. Geografia – 1 osoba
11. Matematyka – 2 osoby
12. Przyroda – 1 osoba
13. Doradztwo zawodowe – 1 osoba
Łączny wymiar zatrudnienia nauczyciela w szkole/placówce oraz w publicznej placówce
doskonalenia nie może przekraczać 1 i 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć

dydaktycznych,

wychowawczych

i opiekuńczych,

określonego

na

podstawie

art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla stanowiska zgodnego
ze specjalnością nauczyciela – doradcy metodycznego.
Wymagane kwalifikacje:
1. kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce doskonalenia,
określone

w przepisach

w sprawie

szczegółowych

kwalifikacji

nauczycieli;
2. stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
3. co najmniej dobra ocena pracy;
4. udokumentowane osiągnięcia zawodowe;
5. kompetencje społeczne, interpersonalne i komunikacyjne;
6. umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
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wymaganych

od

Do zadań nauczyciela – doradcy metodycznego będzie należało wspomaganie
nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
1. rozwijaniu umiejętności metodycznych;
2. planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego,
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
3. opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
4. podejmowaniu działań innowacyjnych.
Nauczyciel – doradca metodyczny będzie realizował zadania przez:
1. udzielanie indywidualnych konsultacji;
2. prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
3. organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktycznowychowawczą nauczycieli;
4. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli swojej
specjalności.
Zadania doradcy metodycznego będą realizowane przez nauczyciela w ramach
dodatkowej umowy o pracę w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze.
Zadania doradcy metodycznego powierza się na okres nie krótszy niż rok i nie dłuższy niż trzy
lata, z możliwością przedłużenia powierzenia zadań na kolejny okres nie krótszy niż rok i nie
dłuższy niż trzy lata.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z dyrektorem ODN - Lidią Bugiera,
pod nr telefonu 68 328-64-21 do dnia 31 maja 2019 r.
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