HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
z Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego

marzec-kwiecień 2009 r.

Częstochowa, luty 2009 r.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli podpisane
źródło: http://www.men.gov.pl/content/view/12219/20/

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli doprecyzowało i uporządkowało obecnie obowiązujące wymagania kwalifikacyjne.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, oprócz nauczycieli, którzy ukończyli studia na kierunku zgodnym z nauczanym przedmiotem lub rodzajem prowadzonych zajęć, kwalifikacje posiadać będą osoby, które ukończyły studia
wyższe na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla danego kierunku w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje zakres nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.
Uelastyczniono przepis dotyczący kwalifikacji do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym (przedszkole
i klasy I-III szkoły podstawowej). W nowym stanie prawnym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela
w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym. Prawo do nauczania na wczesnym etapie edukacyjnym ma również osoba, która legitymuje się dyplomem
ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.
W nowym rozporządzeniu podniesiono również wymagania kwalifikacyjne w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w zasadniczych szkołach zawodowych. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, nauczyciel
w zasadniczej szkoły zawodowej będzie musiał legitymować się wykształceniem, co najmniej wyższym zawodowym oraz przygotowaniem pedagogicznym, gdyż zasadnicze szkoły zawodowe są szkołami ponadgimnazjalnymi,
których ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty, w uzasadnionych przypadkach w szkołach zawodowych możliwe jest zatrudnienie
osoby nieposiadającej kwalifikacji za zgodą organu prowadzącego i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.
W nowym rozporządzeniu wymieniono również wszystkie typy i rodzaje szkół specjalnych z podziałem na
niepełnosprawności uczniów, jak również określono precyzyjnie wymagania kwalifikacyjne wobec nauczycieli
w takich szkołach. Wprowadzono także dodatkowy przepis dotyczący kwalifikacji nauczyciela wychowawcy
w tego typu szkołach i placówkach specjalnych. Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.
W nowym rozporządzeniu wprowadzono przepisy dotyczące wymagań kwalifikacyjnych wobec nauczycieli
zajmujących stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-logopedy i nauczyciela-doradcy zawodowego w szkołach i placówkach.
Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i nauczyciela wychowawcy w internatach. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela wychowawcy w świetlicach szkolnych i internatach będzie posiadać m. in. osoba, która ma
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły.
Określono kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty (przepis wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.) Konieczność prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach systemu oświaty wynika
z przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410,
z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 r.
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Zapraszamy do zapoznania się z nowymi aktami prawnymi dot. oświaty:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku
szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (wchodzi w życie w dniu 30 stycznia 2009 r.) [Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 4, poz. 18]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (wchodzi w życie w dniu
30 stycznia 2009 r.) [Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 4, poz. 17]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży. [Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 175, poz. 1086]
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. [Dziennik
Ustaw z 2008 r. Nr 173, poz.1072]

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. [Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 178, poz. 1097]
Uchwała nr 179/2008 Rady Ministrów z dnia 16 września 2008r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” [http://bip.men.gov.pl/akty_prawne/uchwala_20080916.pdf]
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w
2008 r., warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie. [Dziennik Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz.
1059]

Senat przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw
źródło: http://www.men.gov.pl/content/view/12228/20/

Podczas dzisiejszych (5 lutego) obrad Senatu odbyło się głosowanie dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji wraz z proponowanymi poprawkami został przyjęty znaczną większością głosów.
Marszałek Senatu w najbliższym czasie przekaże projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw do Sejmu.

Zmiany w ustawie o systemie oświaty
źródło: http://www.men.gov.pl/content/view/12226/20/

Dziś (4 lutego) na plenarnym posiedzeniu Senatu RP zgłoszona została poprawka do rządowego projektu nowelizacji
ustawy o systemie oświaty, dotycząca trybu obniżenia wieku szkolnego. Poprawka polega na zastąpieniu dotychczasowych regulacji opisujących szczegółowo sposób i harmonogram obniżania wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego,
zawartych w trzech przepisach ustawy (art. 12-14) - jednym przepisem (art. 12), określającym w sposób jednolity zasady
przyjmowania do szkoły podstawowej dzieci sześcioletnich w pilotażowym okresie trzech lat szkolnych, poprzedzających
obniżenie wieku rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (2009-2011).
Istota zmiany polega na odstąpieniu od różnicowania sytuacji dzieci sześcioletnich w zakresie możliwości wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej ze względu na miesiąc, w którym urodziło się dziecko. Rodzice wszystkich
dzieci sześcioletnich urodzonych w danym roku będą mogli ubiegać się o przyjęcie do szkoły podstawowej na jednakowych zasadach.
Warunkiem przyjęcia – na wniosek rodziców - dziecka sześcioletniego do szkoły podstawowej w tym okresie będzie
wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym oraz posiadanie przez szkołę podstawową warunków organizacyjnych umożliwiających przyjęcie. Dzieci sześcioletnie, które nie były dotychczas objęte żadną formą wychowania
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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przedszkolnego, będą mogły zostać przyjęte do szkoły podstawowej jeżeli uzyskają pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Minister Edukacji Narodowej informuje, że mimo przyjęcia przez rząd planu oszczędnościowego, zarówno wysokość subwencji oświatowej jak i zaplanowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli pozostają bez zmian. Wszystkie sześciolatki, które w latach 2009-2011 rozpoczną naukę w pierwszej klasie, zostaną - zgodnie z obowiązującymi przepisami
- objęte subwencją oświatową. Ze względu na zredukowanie rezerwy, która miała pozwolić na dofinansowanie organów
prowadzących w dostosowaniu szkół do nauki i opieki nad dziećmi rozpoczynającymi naukę w szkole podstawowej,
MEN prowadzi prace, które mają umożliwić dodatkowe dofinansowanie przygotowań szkół do wprowadzenia nowej
podstawy programowej (która zakłada m.in. obniżenie wieku szkolnego) ze środków Unii Europejskiej.

http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/nowepodreczniki/

4

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

http://www.womczest.edu.pl

Znajdziecie tu Państwo:
 aktualności oświatowe
 forum nauczycieli
 „Kwartalnik Nauczycielski”
 informacje o:
– ofercie doskonalenia
– aktach prawnych
– strukturze RODN „WOM”

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oferuje doskonalenie zawodowe dla:
nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
pracowników samorządów lokalnych,
doradców metodycznych,
liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Organizujemy:
kursy
kwalifikacyjne

kursy
doskonalące

dają pełne kwalifikacje
wg wymagań
ministra edukacji

wydajemy
świadectwa
wg wzoru ministerstwa
edukacji

podnoszą umiejętności zawodowe

wydajemy
zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

szkolenia metodyczne
dla rad pedagogicznych

Udzielamy konsultacji:
indywidualnych,
zbiorowych

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

konferencje dla nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w czerwcu 2009 r.
Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie zajęć edukacyjnych wynikających z „Podstawy programowej…”
oraz innych zagadnień, m. in.:
-

nowoczesnych metod kształcenia i wychowania
innowacji pedagogicznych
kształcenia zintegrowanego
wychowania do życia w rodzinie
szkolnictwa zawodowego
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wychowania przedszkolnego

-

zarządzania w oświacie
konstruowania programów nauczania
pomiaru dydaktycznego
wychowania poprzez twórczość
języków obcych
przedmiotów humanistycznych, matematycznoprzyrodniczych, ścieżek edukacyjnych.

Artykuł powinien zawierać:
Wstęp, a w nim tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, stanowisko, miejsce pracy, krótką informację o artykule i korzyściach
płynących z jego lektury.
Rozwinięcie stanowiące zasadniczą część artykułu.
Zakończenie, w którym należy podsumować treść artykułu w kilku punktach.
Bibliografię.
Redakcja będzie zwracać materiały niepublikowane.

Parametry tekstu przeznaczonego do zamieszczenia na naszych stronach internetowych
Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje, że materiały przyjmujemy na dyskietce wraz z wydrukiem i własnoręcznym podpisem
autora artykułu. Objętość tekstu nie może przekraczać 4 stron maszynopisu.
Prosimy o zapis pliku artykułu bez formatowania, bez zdjęć, bez ozdobników. Cały artykuł prosimy umieścić w jednym pliku.
Zdjęcia, grafiki i rysunki prosimy dostarczać na dyskietce w osobnych plikach z oznaczeniem ich umieszczenia w treści.

Treść jednolita
Tekst powinien być przygotowany w układzie jednokolumnowym. Jeśli wymagane są dwie i więcej kolumn, należy zastosować tabelę. Treść nie może zawierać następujących znaków niedrukowalnych: podwójnych odstępów (spacji), tabulatorów, znaczników końca
strony, znaczników końca sekcji. Tekst zawarty w akapitach będzie wyrównywany w lewo, w tabelach wyrównanie może być zmienione na środkowanie lub w prawo. Dozwolone są następujące wyróżnienia w tekście: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie.

Tabele
Prosimy o ograniczanie szerokości tabeli do 4-5 kolumn. Większa ich liczba może spowodować, że tekst w nich zamieszczony przestanie być czytelny. Opis poszczególnych kolumn musi być pisany wyłącznie w pozycji z lewej do prawej. Teksty zamieszczane
w układzie pionowym zostaną automatycznie zamienione na dopuszczalny układ.

Zdjęcia, grafika i rysunki
Rozdzielczość zdjęć i grafik zamieszczonych na stronie powinna wynosić nie więcej niż 150 dpi (punktów na cal). Szerokość grafiki
zamieszczanej w tekście nie może przekraczać 550 punktów ekranowych. Wysokość nie jest ograniczona, lecz pragniemy zauważyć,
że im wyższy rysunek (lub zdjęcie) tym dłużej będzie on wczytywany do komputera osoby czytającej. W związku z tym zalecamy
obrazki nie większe niż 550 x 300 pkt.

Artykuły będą przyjmowane przez Panią konsultant Danutę Bernacką, konsultanta RODN „WOM” w dniach:
do numeru czerwcowego:
11 – 15.05.2009 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500, pok. 230
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie

6

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl

„Częstochowski Biuletyn Oświatowy”
Szanowni Czytelnicy i Autorzy, drodzy Nauczyciele!
Pozostając w przekonaniu, że na co dzień jesteście Państwo autorami szeregu własnych, doskonałych materiałów dydaktycznych, że
realizujecie w sposób niekonwencjonalny, nowatorski i niezwykle interesujący wiele zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, zachęcamy Was do publikacji artykułów o tych osiągnięciach na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, redagowanego
i wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie.
Od lat traktujemy Państwa jako współgospodarzy naszego biuletynu. To Wasze publikacje są przecież istotą każdego wydania, stanowiącego profesjonalne forum prezentacji dorobku pedagogów, otwarte na potrzeby i zainteresowania nauczycieli regionu częstochowskiego.
Do dalszej, bardzo cenionej przez nas współpracy, serdecznie zapraszamy także wszystkich Państwa związanych zawodowo z oświatą, reprezentujących nadzór pedagogiczny, organy prowadzące szkoły, wyższe uczelnie, placówki kulturalne i inne instytucje, wspierające nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Licząc na współpracę z Państwem, podajemy niżej informacje na temat możliwości umieszczenia własnych publikacji
w ”Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
Zachęcamy do przekazywania tekstów dotyczących między innymi:
zarządzania jakością w placówkach oświatowych,
administrowania szkołą,
nauczania na wszystkich poziomach, w tym kształcenia zawodowego (scenariusze lekcji i innych zajęć),
zajęć pozalekcyjnych,
edukacji regionalnej i europejskiej,

profilaktyki zagrożeń i realizacji programu wychowawczego,
kształcenia multimedialnego (wykorzystania Internetu
i programów multimedialnych w toku nauczania),
poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
realizacji ważnych uroczystości, imprez szkolnych,
awansu zawodowego nauczycieli.

W trosce o poziom merytoryczny czasopisma redakcja CBO uprzejmie prosi o uwzględnienie wymagań stawianych materiałowi
przeznaczonemu do wydania:
autorski charakter publikacji,
cudze opracowania, publikacje lub materiały wykorzystane
w tekście artykułu powinny posiadać opis bibliograficzny:
bezbłędne pod względem rzeczowym, atrakcyjne, interesujące i oryginalne ujęcie tematu,
zdjęcia i inne elementy graficzne należy opatrzyć opisem
(autor, opis źródłowy, treść podpisu pod zdjęciem); należy
zdecydowanie preferujemy prace wcześniej niepublikowane,
zaznaczyć, w którym miejscu tekstu publikacji będą się one
do publikacji można załączyć opinie metodyczne lub recenznajdować,
zje (np. specjalisty w danej dziedzinie, dyrektora szkoły, naredakcja zastrzega sobie (tylko w uzasadnionych wypaduczyciela dyplomowanego, wyniki ewaluacji przeprowadzokach) prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnej wśród uczniów, rodziców...),
niania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytujeśli artykuł dotyczy działań realizowanych na terenie plałów, bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
cówki oświatowo – wychowawczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie realizacji na każdej stronie tekstu, dokonane przez dyrektora szkoły (podpis i pieczęć),
Redakcja biuletynu prosi także o uwzględnienie niżej podanych wymagań technicznych:
 wszystkie materiały powinny być dostarczone w dwóch wersjach: elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) oraz na arkuszu
w formacie A4,
 teksty należy dostarczyć w programie WORD,
 zdjęcia należy dostarczyć w oryginale lub jako skany w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w formacie tif,
 grafiki należy dostarczyć w osobnych plikach w programie Corel Draw.
Inne ważne informacje:
zamieszczenie publikacji jest nieodpłatne – autorzy nie otrzymują
żadnych honorariów,
do materiału należy dołączyć oświadczenie, wyrażające zgodę autora artykułu na zasady publikacji w CBO, dotyczące praw autorskich (autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich) i
na przetwarzanie danych osobowych – wzór oświadczenia jest do
pobrania na stronie www.womczest.edu.pl w „Częstochowskim
Biuletynie Oświatowym [CBO]” – „Zasady współpracy z autorami” lub bezpośrednio w redakcji CBO,

praca musi być własnoręcznie podpisana na końcu tekstu,
redakcja zwraca materiały tylko w wyjątkowych wypadkach, po
uprzednich uzgodnieniach,
wszystkie materiały prosimy dostarczać bezpośrednio do redakcji
CBO – w RODN „WOM” w Częstochowie, przy al. Jana Pawła II
126/130, mieszczącej się w budynku wydawnictwa,
bezpośredni kontakt z redakcją – red. Grażyna Bochenkiewicz – tel.
(034) 360 60 04, 360 60 14, wew. 551 lub 550, 0 600 783 501;
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy.
Zespół Redakcyjny
„Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”
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Publikacja Akademii im. J. Długosza i RODN „WOM” w Częstochowie

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE
Kwartalnik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Tematyka numeru 12/2009:

Dojrzałość i gotowość szkolna dziecka do podjęcia nauki
WYMAGANIA FORMALNE STAWIANE MATERIAŁOWI PRZEZNACZONEMU DO OPUBLIKOWANIA
W KWARTALNIKU „EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE”
WYMAGANIA MERYTORYCZNE
Materiały powinny:
posiadać wysoką wartość merytoryczną, a w przypadku korzystania z cudzych materiałów powinny posiadać informację dotyczącą bibliografii (autor, tytuł, miasto, wydawnictwo, rok wydania, strona),
być opatrzone podpisem autora oraz informacją dot. miejsca pracy autora, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem
telefonu,
w przypadku opisywania działań na terenie szkoły posiadać potwierdzenie opisywanych w tekście zdarzeń przez dyrektora szkoły
na każdej stronie artykułu w postaci podpisu dyrektora.
Zdjęcia i grafiki należy dostarczać z opisem (autor zdjęcia, podpis pod zdjęciem) i z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Brak nazwiska autora zdjęć oznacza rezygnację z publikacji zdjęcia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych
tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na dyskietce lub płycie CD z wydrukiem.
Teksty powinny być dostarczone w programie Word, czcionka: 12, Times New Roman, odstępy między wierszami: 1,5, maksymalnie
5 stron A-4.
Prosimy nie używać w tekście:
kolorowych czcionek
numeracji stron
podziału na sekcje
klawisza tabulacji do wcięć
spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami
nagłówków i stopek
podziału na kolumny
klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii
lub zrobienia wcięć
podwójnych spacji
Zdjęcia powinny być dostarczone w oryginale lub jako skany w rozdzielczości minimum 300 dpi i zapisane w formacie tif.
Artykuły przyjmowane będą do 10 marca 2009 r. u p. Jadwigi Mielczarek – pok. 239
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://edel.womczest.edu.pl
Kontakt: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Drogi czytelniku „EDUKACJI ELEMENTARNEJ W TEORII I PRAKTYCE”
informujemy, że istnieje możliwość prenumeraty naszego kwartalnika zarówno przez czytelników indywidualnych jak
i placówki oświatowe.
Koszt prenumeraty rocznej 20 zł (cztery numery).
Wpłat należy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski Oddział w Częstochowie, Nr 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
z dopiskiem „Edukacja Elementarna”
Zamówione egzemplarze będą do odbioru
w Wydawnictwie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
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Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Tworzenie prezentacji multimedialnych wspomagających pracę nauczyciela katechety z wykorzystaniem PowerPoint
Wychowanie fizyczne w zreformowanej szkole.
Jak opracować własny program nauczania i /lub program zajęć pozalekcyjnych
– cz. I
Jak opracować własny program nauczania i /lub program zajęć pozalekcyjnych
– cz. II
Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
Organizacja pracy uczniów
w małych grupach.
Realizacja edukacji ekologicznej – EKOZESPOŁY w mojej szkole.
Terapia zabawą-terapia przez
sztukę.
Metody aktywizujące – cz. I,
(metody ułatwiające rozwiązywanie problemów)
Wielcy artyści i ich dzieła
- analiza i interpretacja dzieła plastycznego w kontekście egzaminu z przedmiotów
humanistycznych.
Innowacyjna działalność w
szkołach i placówkach. Forum wymiany doświadczeń.

Dla kogo
nauczyciele katecheci
(zapisani katecheci)

nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
i w szkole ponadgimnazjalnej.
zainteresowani nauczyciele

Różnorodne metody, formy
i techniki pracy z uczniem
nadpobudliwym psychoruchowo w procesie dydaktyczno-wychowawczym..

Miejsce

Prowadzący

02.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

02.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 237

K. Wąsowicz

03.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

D. Bernacka

09.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

D. Bernacka

11.03.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Tubielewicz

11.03.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

11.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237.

A. Żurek

12.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

D. Bernacka

12.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

S.Kurcab

16.03.2009 r.
godz. 1200

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

D. Bernacka
B. Długosz
S. Kurcab
J. Miękina
M. Wasik-Tyrała

17.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

D. Bernacka

18.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

18.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.201

U. Mielczarek
E. Matysiak

zainteresowani nauczyciele

nauczyciele szkół podstawowych

zainteresowani nauczyciele
nauczyciele szkół i placówek
specjalnych
Zainteresowani nauczyciele
zainteresowani nauczyciele
zainteresowani nauczyciele
przedmiotów plastyki, wiedzy o kulturze
zainteresowani nauczyciele

Uwaga: wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy
o złożenie karty zgłoszenia lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa. Nauczyciele, którzy zechcą podzielić się swoim doświadczeniem
w zakresie działalności nowatorskiej w szkole proszę o kontakt telefoniczny do 10 marca 2009 r. tel. 034 3606004, 034 3606014 w. 229
– konsultant M. Wasik-Tyrała
oraz e-mailem: wasik-tyrala@womczest.edu.pl

Metody aktywizujące – cz. II
(gry dydaktyczne)
Edukacja a rozwój regionów.
Projekty edukacyjne.

Termin
godzina

zainteresowani nauczyciele
zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych
i gimnazjów z Częstochowy,
i powiatu częstochowskiego.
zainteresowani nauczyciele –
katechetów. szkół podstawowych i gimnazjów
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Temat
Warsztatowe spotkanie ze
sztuką. Ozdoby świąteczne
- formy przestrzenne i płaskie.
Forum doświadczeń

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

19.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

19.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Mielczarek

20.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.244

J. Mielczarek

20.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

20.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 231

K. Wąsowicz

23.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 237

K. Wąsowicz

24.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

25.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz
J. Mielczarek
J. Miękina

25.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U. Mielczarek

25.03.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Tubielewicz

25.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237.

A. Żurek

26.03.2009 r.
godz. 1300

RODN „WOM”
Aula „Forum”

zainteresowani nauczyciele
przedmiotów artystycznych

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem tel. 034 360 60 04,
034 360 60 14 – konsultant RODN „WOM” Sylwia Kurcab

Diagnoza przedszkolna
– wspieranie dzieci 5-letnich
w osiąganiu gotowości szkolnej

nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
z terenu Częstochowy, powiatu częstochowskiego, lublinieckiego
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
z terenu powiatu kłobuckiego, myszkowskiego
nauczyciele języków obcych
wszystkich typów szkół

Diagnoza przedszkolna
– wspieranie dzieci 5-letnich
w osiąganiu gotowości szkolnej
Dydaktyzacja materiałów autentycznych w formie prezentacji multimedialnej (z przypomnieniem zasad jej czytelnego tworzenia i przy respek- Zgłoszenia
przyjmujemy pod adresem
towaniu praw autorskich).

pienkowska@womczest.edu.pl

Prozdrowotne aspekty lekcji
wychowania fizycznego we
współczesnej szkole.
Prozdrowotne aspekty lekcji
wychowania fizycznego we
współczesnej szkole.

nauczyciele wychowania fizycznego w szkole podstawowej.
nauczyciele wychowania fizycznego w gimnazjum
i w szkole ponadgimnazjalnej.
Dydaktyzacja materiałów au- nauczyciele języków obcych
tentycznych w formie prezen- wszystkich typów szkół
tacji multimedialnej (z przypomnieniem zasad jej czytel- Zgłoszenia
nego tworzenia i przy respek- przyjmujemy pod adresem
pienkowska@womczest.edu.pl
towaniu praw autorskich).
Wspomaganie rozwoju dziec- nauczyciele przedszkoli , odka w edukacji wczesnoszkol- działów przedszkolnych
nej.
kształcenia zintegrowanego
Diagnoza przedszkolna
powiatu lublinieckiego
i myszkowskiego
Wspomaganie prawidłowego zainteresowani nauczyciele ,
rozwoju mowy.
wychowawcy szkół podstaĆwiczenia fonacyjno- artyku- wowych, gimnazjów, placólacyjno-głosowe dla uczniów wek opiekuńczo-wychowawi nauczycieli.
czych z Częstochowy i powiamgr U. Matuszewska
tu częstochowskiego,
Metody aktywizujące w pro- nauczyciele gimnazjów
cesie dydaktyczno – wychowawczym.
Organizacja pracy uczniów
w małych grupach.
Dziecko nadpobudliwe
pedagodzy szkolni, zainterew szkole. Objawy i sposoby
sowani nauczyciele
pomocy.
Konferencja pod hasłem
nauczyciele zainteresowani
„Miejsca pamięci w Częstotematem oraz uczestnicy
chowie i ich rola w wychoprojektu
waniu dzieci i młodzieży.”
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
bochenkiewicz@womczest.edu.pl lub telefonicznie: 600-783-501.
do 12 marca 2009 r.
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G. Bochenkiewicz
S. Kurcab
A. Klimza
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Temat
Origami narzędziem integracji – terapia przez sztukę.

Dla kogo

nauczyciele pracujący
z uczniem z niepełnosprawnością, zainteresowani nauczyciele
Różnorodne metody, formy
zainteresowani nauczyciele,
i techniki pracy z uczniem
wychowawcy szkół podstanadpobudliwym psychoruwowych, gimnazjów, placóchowo w procesie dydakwek opiekuńczo-wychowawtyczno-wychowawczym
czych z pow. myszkowskiego,
kłobuckiego i lublinieckiego
Dydaktyzacja materiałów au- nauczyciele języków obcych
tentycznych w formie prezen- wszystkich typów szkół
tacji multimedialnej (z przypomnieniem zasad jej czytel- Przyjmujemy
nego tworzenia i przy respek- zgłoszenia pod adresem
pienkowska@womczest.edu.pl
towaniu praw autorskich).
Miejsce Podstawy progranauczyciele przyrody
mowej w planowaniu i realizacji procesu dydaktycznego
z przyrody.
Wspomaganie rozwoju dziec- nauczyciele przedszkoli, odka w edukacji wczesnoszkol- działów przedszkolnych
nej.
i kształcenia zintegrowanego
Diagnoza przedszkolna
z Częstochowy i pow. częstochowskiego
Podniesienie jakości kształnauczyciele szkolnictwa zacenia poprzez doskonalenie
wodowego
planowania i realizacji procesu dydaktycznego nauczania
zawodu
Wspomaganie prawidłowego zainteresowani nauczyciele,
rozwoju mowy.
wychowawcy szkół podstaĆwiczenia fonacyjno- artyku- wowych, gimnazjów, placólacyjno-głosowe dla uczniów wek opiekuńczo-wychowawi nauczycieli.
czych z pow. myszkowskiego,
mgr U. Matuszewska
kłobuckiego i lublinieckiego.
Wspomaganie rozwoju dziec- nauczyciele przedszkoli, odka w edukacji wczesnoszkol- działów przedszkolnych
nej.
i kształcenia zintegrowanego
Diagnoza przedszkolna
powiatu kłobuckiego
Konferencja: „Od trudności zainteresowani nauczyciele
do radości w powodzeniu
wszystkich przedmiotów
szkolnym”
szkół podstawowych z CzęW przebiegu konferencji proponustochowy i powiatów częjemy problematykę:
stochowskiego, myszkowWspomaganie rozwoju poznawskiego, kłobuckiego i lubliczego w uczeniu się matematyki,
nieckiego
Gotowość szkolna warunkiem
czytania i pisania,
Rysunek dziecka źródłem wiedzy
dla nauczyciela.
Pomoc psychologicznopedagogiczna
Formy warsztatowe:
Stymulacja zdolności matematycznych w procesie edukacyjnym.
Wspieranie rozwoju uczniów
w osiąganiu powodzenia
w czytaniu i pisaniu,
Rozwijanie funkcji psychomotorycznych na materiale ortograficznym,
Moje miejsce w rodzinie- radość
czy trudność?

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

26.03.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Miękina

27.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

27.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

01.04. 2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

06.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz
J. Mielczarek
J. Miękina

6.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

15.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

16.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
J. Mielczarek
J. Miękina

17.04.2009 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
Aula „FORUM”
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Temat

Dla kogo

Prawa dziecka w polskiej rze- nauczyciele wszystkich tyczywistości – wzrastanie
pów szkół i placówek
do godnego człowieczeństwa
Edukacja a rozwój regionalny. zainteresowanych nauczyProjekty edukacyjne.
cieli z powiatów: lublinieckiego, myszkowskiego.
Warsztatowe spotkanie ze
zainteresowani nauczyciele
sztuką. Rozwiń w pełni twór- przedmiotów artystycznych
czy potencjał ucznia - stymulowanie twórczości poprzez
różne formy zajęć artystycznych.
Edukacja ekologiczna w dyzainteresowani nauczyciele
daktyce i wychowaniu. Forum
wymiany doświadczeń.
Uwaga: wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy
o telefoniczne lub e-mailem: wasik-tyrala@womczest.edu.pl potwierdzenie uczestnictwa. Nauczyciele, którzy zechcą podzielić się
swoim doświadczeniem w zakresie realizacji edukacji ekologicznej
proszę o kontakt telefoniczny do 17.04.2009 r. tel.034 3606004 lub
034 3606014 w. 229 – konsultant RODN „WOM”- M. Wasik-Tyrała

Różnorodne metody, formy
i techniki pracy z uczniem
nadpobudliwym psychoruchowo w procesie dydaktyczno-wychowawczym..
Konferencja „Wykorzystanie
zasobów internetowych
w nauczaniu.”

Konferencja organizowana przy
współpracy z NASK w Warszawie, AJD i CJE-NKJO w Częstochowie. Szczegółowy program
umieszczony jest na stronie
www.womczest.edu.pl

zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych, gimnazjów placówek opiekuńczowychowawczych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół.

Zgłoszenia
przyjmujemy pod adresem
pienkowska@womczest.edu.pl
do 27.04.2009r.

Zrozumieć ucznia z zespołem nauczyciele szkół i placówek
Aspergera.
specjalnych, pedagodzy
szkolni, zainteresowani nauczyciele.
Kształcenie zawodowe
nauczyciele szkół zawodow kontekście predyspozycji
wych
uczniów i potrzeb rynku pracy
Wspieranie inicjatyw nauczy- nauczyciele szkolnictwa zacieli w zakresie innowacji
wodowego
pedagogicznych oraz tworzenia własnych programów
kształcenia i ich ewaluacji

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.04.2009 r.
godz. 830–1430

Aula Wyższego
Seminarium
Duchownego
w Częstochowie,
ul. Św. Barbary 41

E. Doroszuk

21.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Klimza

23.04.2009
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

S.Kurcab

27.04.2009 r.
godz. 1200

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

B. Długosz
J. Miękina
M. Wasik-Tyrała

29.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

29.04.2009 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

M. Pieńkowska
S. Kurcab
M. Tubielewicz

29.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237.

A. Żurek

29.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

Zgodnie z harmonogramem zajęć
uzgodnionym ze
szkołami

Szkoły regionu częstochowskiego

J. Trzos

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele stażyści z Częstażystów – procedury, spra- stochowy i powiatu często21.04.2009 r.
RODN „WOM”
R. Kluba
wozdanie z planu rozwoju
chowskiego
godz. 1400
s. 237
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele stażyści z powiastażystów – procedury, spra- tów : kłobuckiego, lubliniec24.04.2009 r.
RODN „WOM”
R. Kluba
wozdanie z planu rozwoju
kiego, myszkowskiego
godz. 1400
s. 237
zawodowego
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Temat

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele przedszkoli, odmianowanych – procedury;
działów przedszkolnych
sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

28.04.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2008/2009
Jarosław Durka - historia, wos
Grażyna Wróblewska-Ludwig - biologia i przyroda
Anna Wiśniewska - matematyka
Aneta Wojciechowska - matematyka
Ewa Matysiak - katecheza

gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Koziegłowy
gmina Koniecpol
gmina Poczesna

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń - nieodpłatne)
Temat

Dla kogo

Katecheza otwarta

katecheci SP

Realizacja zadań wychowawcy
„Historia zaklęta w mundurze”
Prezentacja grup rekonstrukcji
historycznych: Grupa
Operacyjna Śląsk, Karpaty
i Edelweis
Katecheza otwarta

wychowawcy,
zainteresowani nauczyciele
z uczniami

Finał Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez KO
Metody, formy i techniki pracy
z uczniami nadpobudliwymi
Nowa podstawa programowa
z matematyki

uczniowie zakwalifikowani
do III etapu

Katecheza otwarta

katecheci G

Rozwój zawodowy nauczyciela
mianowanego
Edukacja Obywatelska.
Debata oksfordzka: „Media
ogłupiają”.

zainteresowani katecheci

katecheci PG

zainteresowani katecheci
zainteresowani nauczyciele
matematyki

zainteresowani nauczyciele
gimnazjów powiatu myszkowskiego.

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie ze szkół gminy Myszków proszeni są o zgłoszenie do udziału w debacie 3-osobowe zespoły uczniów do
09.03.2009 r. e-mail: jarekdurka@tlen.pl

Programy komputerowe
nauczyciele matematyki
wspomagające naukę matematyki
Rozwój zawodowy nauczyciela zainteresowani katecheci
stażysty i kontraktowego

Termin
godzina
04.03.2009 r.
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

Instytut Teologiczny
w Częstochowie

E. Matysiak

09.03.2009 r.
godz.1300

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie.

G. Wróblewska Ludwig.

11.03.2009 r.
godz. 1500

Instytut Teologiczny
w Częstochowie

E. Matysiak

12.03.2009 r.
godz. 900

RODN „WOM”
w Częstochowie

18.03.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
w Częstochowie
Zespół Szkół Nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
Instytut Teologiczny
w Częstochowie
Instytut Teologiczny
w Częstochowie

30.03.2009 r.
godz. 1500
01.04.2009 r.
godz. 1500
22.04.2009 r.
godz. 1500

A. Wiśniewska
i członkowie
WKKM
E. Matysiak
U. Mielczarek
A. Wiśniewska
E. Matysiak
E. Matysiak
D. Pisarek

25.03.2009 r.
godz. 1200

ZSP nr 1 Gimnazjum
nr 1 im. M. Kopernika w Myszkowie

J. Durka

27.04.2009 r.
godz. 1330

Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

29.04.2009 r.
godz. 1500

Instytut Teologiczny
w Częstochowie

E. Matysiak
D. Pisarek
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Doskonalenie nauczycieli – odpłatne (obowiązują karty zgłoszenia)
Szczegółowy program kursów zawiera publikacja „OFERTA EDUKACYJNA - DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI rok szkolny 2008/2009”

Konto: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”; 42-200 Częstochowa, al. Jana Pawła II 126/130
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
Na blankiecie prosimy podać nazwę kursu!

KURSY KWALIFIKACYJNE według ramowego programu ministra edukacji

nr wg liczba Kierownik
„Oferty...” godz. kursu

Zarządzanie w oświacie
Kurs przygotowujący do pracy edukatorskiej
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli
Oligofrenopedagogika
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Terapia pedagogiczna
Wychowanie do życia w rodzinie
Bibliotekoznawstwo
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu „Sztuka”
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

1/2008
2/2008
3/2008
4/2008
5/2008
6/2008
7/2008
8/2008
9/2008
10/2008
11/2008
12/2008

242
280
270
260
350
270
270
250
270
300
150
80

dr Jerzy Zdański
Bożena Harasimowicz
Grażyna Kawecka-Karaś
Elżbieta Kościelniak
Jolanta Miękina
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Elżbieta Doroszuk
Joanna Resakowska
Jadwiga Mielczarek
Jerzy Trzos
Jerzy Trzos

KURSY DOSKONALĄCE
Kadra kierownicza
Sytuacje kryzysowe w szkole
Emisja głosu i mowa ciała
Przedszkola
Rodzina z problemem alkoholowym
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
Emisja głosu i mowa ciała
Jak rozpoznać twórcze dziecko w przedszkolu?
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci
Współpraca przeszkola z rodzicami
Dziecko nadpobudliwe i niespokojne w przedszkolu
Obserwacja dziecka w przedszkolu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Praca z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopień
Szkoły podstawowe
Tworzenie własnych progr. nauczania, projektów eduk., scenariuszy zajęć pozalekcyjnych
Techniki szybkiego zapamiętywania i czytania
Rozwijanie kreatywności uczniów – najskuteczniejsze techniki
Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego
Pomiar dydaktyczny i ocenianie w kształceniu zintegrowanym
Nowoczesne metody nauczania i uczenia się
Rodzina z problemem alkoholowym
Współpraca z rodzicami
Szkoła bez agresji
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
Emisja głosu i mowa ciała
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych
Podstawy pomiaru dydaktycznego
Awans zawodowy nauczycieli
Konstruowanie programów własnych, projektów edukacyjnych zajęć artystycznych
Na ludową nutę – tańce, zabawy, działania plastyczne
Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela na zajęciach artystycznych
Część I – jesień/zima; Część II – wiosna/lato
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
Uczeń z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
Uczeń z dysleksją w klasie szkolnej
Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopień
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
Europejskie Portfolio Językowe (EPJ)
Uczymy języka obcego najmłodszych
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania
Metoda projektów w edukacji europejskiej
Wychowanie patriotyczne poprzez wycieczki edukacyjne
14

13/2008 20
14/2008 15

Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz

15/2008
16/2008
17/2008
18/2008
19/2008
20/2008
21/2008
22/2008
23/2008
24/2008

20
10
15
15
12
15
15
15
15
35

Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz
Bożena Harasimowicz
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jolanta Miękina
Jolanta Miękina

25/2008
26/2008
27/2008
28/2008
29/2008
30/2008
31/2008
32/2008
33/2008
34/2008
35/2008
36/2008
37/2008
38/2008
39/2008
40/2008
41/2008

20
20
16
20
20
50
20
20
20
25
10
15
15
35
5
12
10

Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Barbara Długosz
Barbara Długosz
Barbara Długosz
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz
Bożena Harasimowicz
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Sylwia Kurcab
Sylwia Kurcab

42/2008
43/2008
44/2008
45/2008
46/2008
47/2008
48/2008
49/2008
50/2008
51/2008
52/2008
53/2008
54/2008
55/2008

12
12
12
5
10
25
35
30
8
15
25
25
25
15

Sylwia Kurcab
Jadwiga Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Jolanta Miękina
Jolanta Miękina
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Karol Świerczyński
Karol Świerczyński
Małgorzata Tubielewicz
Małgorzata Tubielewicz
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Ścieżki edukacyjne – formy i metody realizacji
Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach masowych

56/2008 15

57/2008
Gimnazja
Tworzenie własnych progr. nauczania, projektów eduk., scenariuszy zajęć pozalekcyjnych 58/2008
Techniki szybkiego zapamiętywania i czytania
59/2008
Rozwijanie kreatywności uczniów – najskuteczniejsze techniki
60/2008
Metody aktywizujace w procesie dydaktyczno-wychowawczym
61/2008
Rodzina z problemem alkoholowym
62/2008
Współpraca z rodzicami
63/2008
Szkoła bez agresji
64/2008
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
65/2008
Emisja głosu i mowa ciała
66/2008
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych
67/2008
Podstawy pomiaru dydaktycznego
68/2008
Awans zawodowy nauczycieli
69/2008
Konstruowanie programów własnych, projektów edukacyjnych zajęć artystycznych
70/2008
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
71/2008
Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
72/2008
Uczeń z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
73/2008
Uczeń z dysleksją w klasie szkolnej
74/2008
Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopień
75/2008
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
76/2008
Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów w programie HotPotatoes
77/2008
Europejskie Portfolio Językowe (EPJ)
78/2008
Misja wirtualna jako atrakcyjna technika nauczania języka obcego
79/2008
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku
80/2008
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania
81/2008
Zastosowanie gier symulacyjno-decyzyjnych w kształceniu postaw przedsiębiorczych
82/2008
Edukacja europejska w gimnazjum
83/2008
Edukacja obywatelska w szkole
84/2008
Metoda projektów w edukacji europejskiej
85/2008
Wychowanie patriotyczne poprzez wycieczki edukacyjne
86/2008
Ścieżki edukacyjne – formy i metody realizacji
87/2008
Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach masowych
88/2008
Zastosowanie niekonwencjonalnych form zajęć w wodzie w celu aktywizacji uczniów
89/2008
Szkoły ponadgimnazjalne
Tworzenie własnych progr. nauczania, projektów eduk., scenariuszy zajęć pozalekcyjnych 90/2008
Techniki szybkiego zapamiętywania i czytania
91/2008
Rozwijanie kreatywności uczniów – najskuteczniejsze techniki
92/2008
Metody aktywizujace w procesie dydaktyczno-wychowawczym
93/2008
Rodzina z problemem alkoholowym
94/2008
Współpraca z rodzicami
95/2008
Szkoła bez agresji
96/2008
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
97/2008
Emisja głosu i mowa ciała
98/2008
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych
99/2008
Podstawy pomiaru dydaktycznego
100/2008
Awans zawodowy nauczycieli
101/2008
Wielcy artyści i ich dzieła – analiza dzieła plastycznego
102/2008
Europejskie Portfolio Językowe (EPJ)
103/2008
Misja wirtualna jako atrakcyjna technika nauczania języka obcego
104/2008
Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów w programie HotPotatoes
105/2008
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku
106/2008
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania
107/2008
Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
108/2008
Edukacja obywatelska w szkole
109/2008
Wychowanie patriotyczne poprzez wycieczki edukacyjne
110/2008
Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach masowych
111/2008
Wykorzystanie niekonwencjonalnych form zajęć w wodzie w celu aktywizacji uczniów 112/2008
Kształcenie specjalne i integracyjne
Emisja głosu i mowa ciała
113/2008
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku
114/2008
Placówki oświatowe
Emisja głosu i mowa ciała
115/2008
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku
116/2008

Maria Wasik-Tyrała

18

Katarzyna Wąsowicz

20
20
16
20
20
20
25
10
15
15
35
5
12
12
5
10
25
35
30
15
8
10
25
25
15
20
20
25
15
15

Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz
Bożena Harasimowicz
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Sylwia Kurcab
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Jolanta Miękina
Jolanta Miękina
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Karol Świerczyński
Karol Świerczyński
Jerzy Trzos
Małgorzata Tubielewicz
Małgorzata Tubielewicz
Małgorzata Tubielewicz
Małgorzata Tubielewicz
Maria Wasik-Tyrała

18
14

Katarzyna Wąsowicz
Katarzyna Wąsowicz

20
20
16
20
20
20
25
10
15
15
35
5
12
8
10
15
25
25
15
20
15

Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz
Bożena Harasimowicz
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Ryszard Kluba
Sylwia Kurcab
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Karol Świerczyński
Karol Świerczyński
Jerzy Trzos
Małgorzata Tubielewicz
Małgorzata Tubielewicz

18
14

Katarzyna Wąsowicz
Katarzyna Wąsowicz

15
25

Bożena Harasimowicz
Karol Świerczyński

15
25

Bożena Harasimowicz
Karol Świerczyński
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2008/2009
na doskonalenie zawodowe organizowane
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
(Zgłoszenie można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Tytuł szkolenia/kursu: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Numer szkolenia/kursu (z „Oferty edukacyjnej 2008/2009”) ...................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:

DZIEŃ

-

NIP:

MIESIĄC

ROK

Miejsce urodzenia:
Adres zamieszkania:

KOD

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

Telefon prywatny:

ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA

NR KIER.

Wykształcenie:
Nazwa uczelni: .........................................................................................................................................................
Rok ukończenia: ............; kierunek ......................................................................................... ; tytuł .......................
Kwalifikacje pedagogiczne:
 posiadam
 nie posiadam
Nauczane przedmioty:
1. ..........................................................
2. ...........................................................
3. ..........................................................
4. ...........................................................
Staż pracy w zawodzie nauczyciela: ................
 nauczyciel stażysta
 kontraktowy
 mianowany
 dyplomowany
Ukończone dotychczas formy doskonalenia od 2005 r.: ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy:
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

ADRES

GMINA

Zajmowane stanowisko:
Telefon szkoły/placówki:

NR KIER.

NIP:
NIP SZKOŁY/PLACÓWKI

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę na wykorzystanie
i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych i statystycznych. Ponadto oświadczam, że znane jest mi prawo wglądu do moich
danych osobowych oraz ich poprawiania.

..................................................................
................................................., dnia .........................
*)

podpis nauczyciela

Kurs kwalifikacyjny wymaga dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce oświatowej

..................................................................
data i pieczęć dyrektora
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