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

maj-czerwiec 2009 r.

Częstochowa, kwiecień 2009 r.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie
zaprasza
na szkolenia z zakresu podstawy programowej wychowania przedszkolnego i ogólnego
(Dz. U. Nr 4 poz. 17 z 2009 r.)
1. szczególnie nauczycieli, którzy we wrześniu 2009 r. rozpoczną nauczanie w kl. I szkoły podstawowej i kl. I
gimnazjum.
Na spotkaniach będziemy także informować o możliwości wdrażania ww. podstawy programowej od września 2009 r. w kl. IV-VI szkoły podstawowej i II-III gimnazjum z przedmiotów:
język obcy nowożytny
wychowanie fizyczne
etyka
Zgłoszenia przyjmujemy pocztą elektroniczną w terminach podanych w poniższej tabeli. Osoby zgłoszone
otrzymają potwierdzenie udziału w szkoleniu również drogą elektroniczną. W przypadku braku miejsc podamy nowy termin zajęć.
Termin i sposób
zgłaszania

Zgłoszenia do: 17.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009r.
tel.034 3606014 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do:17.04.2009r
tel. 0343606014 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 15.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 221
e-mail: kluba@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04. 2009r
tel. 034 3606014 wew. 217
e-mail: dlugosz@womczest.edu.pl

Zgłoszenia do: 17.04. 2009r
tel. 034 3606014 wew. 217
e-mail: dlugosz@womczest.edu.pl

Zgłoszenia do: 17.04. 2009r
tel. 034 3606014 wew. 217
e-mail: dlugosz@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 229
e-mail:wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009 r.
tel. 0343606014 w.229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl

Przedmiot/zajęcia
edukacyjne
Dla kogo

biologia – klasa I gimnazjum z pow. lublinieckiego
i kłobuckiego
biologia – klasa I gimnazjum w Częstochowie
biologia - klasa I gimnazjum w pow. Częstochowskim i myszkowskim
chemia – klasa I gimnazjum nauczyciele chemii
w gimnazjum
Edukacja
wczesnoszkolna – klasa I
szkoły podstawowej.
Zainteresowani nauczyciele z powiatu lublinieckiego, myszkowskiego
i kłobuckiego
Edukacja
wczesnoszkolna – klasa I
szkoły podstawowej. Zainteresowani nauczyciele
z powiatu częstochowskiego
Edukacja
wczesnoszkolna – klasa I
szkoły podstawowej
Zainteresowani nauczyciele z Częstochowy
geografia - klasa I gimnazjum w Częstochowie
geografia - klasa I gimnazjum z pow. lublinieckiego
i kłobuckiego

Termin
i godzina
konferencji

Miejsce
konferencji

Prowadzący

06.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Grażyna
Wróblewska –Ludwig
Maria Wasik-Tyrała

15.05.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Grażyna
Wróblewska–Ludwig
Maria Wasik-Tyrała

22.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Grażyna
Wróblewska–Ludwig
Maria Wasik-Tyrała

09.06.2009 r.
00
godz. 15

Aula
„Forum”

Ryszard Kluba
Jerzy Trzos

05.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Barbara Długosz
Jadwiga Mielczarek
Jolanta Miękina

11.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Barbara Długosz
Jadwiga Mielczarek
Jolanta Miękina

19.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Barbara Długosz
Jadwiga Mielczarek
Jolanta Miękina

08.05.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Maria Wasik-Tyrała
Elżbieta Doroszuk

29.05.2009 r.
00
godz.15

sala 231

Maria Wasik-Tyrała
Elżbieta Doroszuk

Termin i sposób
zgłaszania

Zgłoszenia do: 17.04.2009r.
tel.0343606014 w.229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 20.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 227
e-mail: tubielewicz@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 20.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 227
e-mail: tubielewicz@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 15.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 238
e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 15.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 238
e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 15.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 238
e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 23.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 230
e-mail: bernacka@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 23.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 230
e-mail: bernacka@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 07.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 230
e-mail: bernacka@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 07.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 230
e-mail: bernacka@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 13.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 230
e-mail: bernacka@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 24.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 220
e-mail: pienkowska@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 24.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 220
e-mail: pienkowska@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 24.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 220
e-mail: pienkowska@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009r.
tel.034 3606014 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009r.
tel. 034 3606014 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 17.04.2009r.
tel.0343606014 wew. 229
e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 04.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 233
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Przedmiot/zajęcia
edukacyjne
Dla kogo

geografia - klasa I
gimnazjum z pow. częstochowskiego i myszkowskiego
historia – klasa I gimnazjum z Częstochowy
historia – klasa I gimnazjum z pow. częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.
informatyka
– gimnazjum
informatyka
– gimnazjum
informatyka
– gimnazjum
język polski – klasa I gimnazjum z pow. częstochowskiego
język polski – klasa I gimnazjum z pow. lublinieckiego
język polski – klasa I gimnazjum z Częstochowy
język polski – klasa I gimnazjum z pow. kłobuckiego
język polski – klasa I gimnazjum z pow. myszkowskiego
języki obce – nauczyciele
wszystkich typów szkół
powiatu myszkowskiego
i kłobuckiego
języki obce
– nauczyciele wszystkich
typów szkół powiatu częstochowskiego
i lublinieckiego
języki obce
– nauczyciele wszystkich
typów szkół miasta Częstochowy
matematyka
– klasa I gimnazjum z pow.
lublinieckiego i kłobuckiego
matematyka – klasa I
gimnazjum w Częstochowie

Termin
i godzina
konferencji

Miejsce
konferencji

Prowadzący

03.06.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Maria Wasik-Tyrała
Aleksandra Klimza

06.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Jarosław Durka
Małgorzata Tubielewicz

13.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 237

Jarosław Durka
Małgorzata Tubielewicz

19.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Rafał Praszczyk
AnetaŻurek

22.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Rafał Praszczyk
AnetaŻurek

26.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Rafał Praszczyk
AnetaŻurek

05.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 244

Danuta Bernacka
Małgorzata Tubielewicz

12.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Danuta Bernacka
Małgorzata Tubielewicz

19.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 244

Danuta Bernacka
Małgorzata Tubielewicz

21.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Danuta Bernacka
Małgorzata Tubielewicz

27.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Danuta Bernacka
Małgorzata Tubielewicz

08.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 244

Marzena Pieńkowska
Grażyna Bochenkiewicz

12.05.2009 r.
00
godz.15

sala 244

Marzena Pieńkowska
Grażyna Bochenkiewicz

15.05.2009 r.
00
godz.15

sala 231

Marzena Pieńkowska
Grażyna Bochenkiewicz

13.05.2009 r.
00
godz. 15

sala 231

Aneta Wojciechowska
Anna Wiśniewska
Maria Wasik-Tyrała

20.05.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Aneta Wojciechowska
Anna Wiśniewska
Maria Wasik-Tyrała

sala 237

Anna Wiśniewska
Aneta Wojciechowska
Maria Wasik-Tyrała

sala 237

Sylwia Kurcab
GrażynaBochenkiewicz

matematyka – klasa I
gimnazjum z pow. często- 27.05.2009 r.
00
chowskiego i myszkowgodz.15
skiego
plastyka – klasa I gimna14.05.2009 r.
zjum z Częstochowy i pow.
00
godz. 15
częstochowskiego

Przedmiot/zajęcia
edukacyjne
Dla kogo

Termin i sposób
zgłaszania

Zgłoszenia do: 04.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 233
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 08.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 241
e-mail: wasowicz@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 22.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 241
e-mail: wasowicz@womczest.edu.pl
Zgłoszenia do: 29.05.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 241
e-mail: wasowicz@womczest.edu.pl

Zgłoszenia do: 16.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 239
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Zgłoszenia do: 16.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 239
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Zgłoszenia do: 16.04.2009 r.
tel. 034 360 60 14 wew. 239
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl

plastyka – klasa I gimnazjum z pow. kłobuckiego,
lublinieckiego, myszkowskiego
wychowanie
fizyczne – klasa I gimnazjum z powiatu częstochowskiego, kłobuckiego i
myszkowskiego
wychowanie
fizyczne – klasa I gimnazjum z Częstochowy i powiatu lublinieckiego
wychowanie
fizyczne - nauczyciele klas
IV-VI zainteresowani
wcześniejszym wprowadzeniem nowej podstawy
programowej
wychowanie przedszkolne
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu
myszkowskiego i lublinieckiego
wychowanie przedszkolne
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu powiatu
kłobuckiego i miasta Częstochowy
wychowanie przedszkolne
Nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
z terenu powiatu częstochowskiego

Termin
i godzina
konferencji

Miejsce
konferencji

Prowadzący

21.05.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Sylwia Kurcab
Grażyna Bochenkiewicz

21.05.2009 r.
00
godz.15

sala 236

Katarzyna Wąsowicz
Bożena Harasimowicz

04.06.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Katarzyna Wąsowicz
Bożena Harasimowicz

08.06.2009 r.
00
godz.15

sala 237

Katarzyna Wąsowicz
Bożena Harasimowicz

12.05 2009 r.
30
godz.15

sala 237

Jadwiga Mielczarek
Barbara Długosz
Jolanta Miękina

15.05 2009 r.
00
godz.15

sala 244

Jadwiga Mielczarek
Barbara Długosz
Jolanta Miękina

22.05 2009 r.
00
godz.15

sala 244

Jadwiga Mielczarek
Barbara Długosz
Jolanta Miękina

2. Zapraszamy na konsultacje indywidualne nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, w których rady pedagogiczne pozytywnie zaopiniują stosowanie ww. podstawy programowej od września 2009 r. z przedmiotów:
język obcy nowożytny, wychowanie fizyczne, etyka.
Konsultacji udzielają:
wychowanie fizyczne

– konsultant RODN „WOM” Katarzyna Wąsowicz adres wasowicz@womczest.edu.pl

język obcy nowożytny – konsultant RODN „WOM” Marzena Pieńkowska adres pienkowska@womczest.edu.pl
Z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczniemy szkolenia z podstawy programowej dla pozostałych nauczycieli wszystkich typów szkół: w grupach przedmiotowych, poświęcone upowszechnianiu podstawy programowej, która stopniowo obejmie system edukacji.

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Awans zawodowy nauczycieli
kontraktowych – procedury,
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele kontraktowi
kończący staż na stopień
5.05.2009 r.
RODN „WOM”
nauczyciela mianowanego
R. Kluba
godz. 1400
Aula „Forum”
z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele kontraktowi
kontraktowych – procedury,
kończący staż na stopień
sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela mianowanego
6.05.2009 r.
RODN „WOM”
R. Kluba
zawodowego
z powiatów: kłobuckiego,
godz. 1400
Aula „Forum”
lublinieckiego, myszkowskiego
,,Przyjaciele Zippiego” - pro- nauczyciele realizatorzy
gram promocji zdrowia psy- II edycji programu
06.05.2009r
RODN ,,WOM”
J. Mielczarek
chicznego dzieci.
godz. 1400
s.236
Część 5 i 6
Metoda kinezjologii edukacyj- zainteresowanych nauczynej Dennisona i metoda docieli, wychowawców szkół
brego startu stymulacją goto- podstawowych, gimnazjów,
06.05.2009 r.
RODN „WOM”
wości do uczenia się uczniów z placówek opiekuńczoU. Mielczarek
godz.1500
s. 201
opinią.
wychowawczych, z Częstochowy i powiatu częstochowskiego.
„FORUM EDUKACJI TWÓRzainteresowani nauczyciele
CZEJ” - konferencja zorgani- wszystkich typów szkół.
zowana przy współpracy Wydziału Filologiczno- Historycznego, Wydziału Artystycznego Akademii im. Jana
Długosza w Częstochowie,
Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, Liceum
S. Kurcab
Artystycznego ALA.
7.05.2009r.
RODN „WOM”
M. Tubielewicz
W czasie konferencji proponu- 3. warsztaty muzycznegodz. 1400
Aula „FORUM”
M. Pienkowska
jemy udział w następujących
Jak przygotować aranżację
A. Klimza
warsztatach:
muzyczną uroczystości
szkolnych?
1.warsztaty kreatywności
Fortepian, czyli gra faktury
literackiej - ,, Poświata Poksiążka pracy twórczej
światowskiej’’
dziecka- aspekt muzyczny.
2. warsztaty teatralne- Roz- 4. warsztaty formowania
wijanie wyobraźni poprzez
plastycznego - Dekoratortechniki aktorskie
nia, czyli od rekwizytu do
scenografii.
Proszę o telefoniczne zgłoszenie udziału w konferencji z zaznaczeniem jednego wybranego warsztatu
tel. 034 360 60 04, 034 360 60 14 wew. 233 lub e mail: kurcab@womczest.edu.pl – konsultant RODN “WOM” S. Kurcab
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele mianowani
mianowanych – procedury,
kończący staż na stopień
13.05.2009 r.
RODN „WOM”
sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela dyplomowaneR. Kluba
godz. 1400
Aula „Forum”
zawodowego, dokumentacja
go z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego
,,Przyjaciele Zippiego” - pro- nauczyciele realizatorzy
13.05.2009r.
RODN ,,WOM”
gram promocji zdrowia psy- I edycji programu
J. Mielczarek
godz.1400
s.201
chicznego dzieci
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele mianowani
mianowanych – procedury,
kończący staż na stopień
15.05.2009 r.
RODN „WOM”
sprawozdanie z planu rozwoju nauczyciela dyplomowaneR. Kluba
godz. 1400
Aula „Forum”
zawodowego, dokumentacja
go z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego

Temat

Dla kogo

Metoda kinezjologii edukacyjnej Dennisona i metoda dobrego startu stymulacją gotowości do uczenia się uczniów z
opinią.

zainteresowanych nauczycieli, wychowawców szkół
podstawowych, gimnazjów,
placówek opiekuńczowychowawczych z powiatu
myszkowskiego i kłobuckiego.
nauczyciele wychowania
fizycznego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

19.05.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

U. Mielczarek

Popularyzacja lekkiej atletyki
na terenach wiejskich, wykorzystanie różnorodnych waSP Natolin
runków terenowych do reali20.05.2009 r.
42-165 Lipie
K. Wąsowicz
30
zacji zajęć lekcyjnych i pozagodz.10
Natolin 51
lekcyjnych, organizacja zawodów LA – prezentacja osiągnięć – S. Jędrek.
Uwaga: wszystkie osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu, które chciałyby uzyskać dodatkowe informacje odnośnie
programu oraz możliwości dojazdu, proszone są o kontakt telefoniczny – 034 360 60 04 wew. 241
lub e mail: wasowicz@womczest.edu.pl
Prezentacje świetlic szkolzainteresowanych nauczycienych. Różnorodne formy
li świetlic, wychowawców
i metody pracy w świetlicy szkół podstawowych, gimnaSzkoła Podstawowa
szkolnej.
zjów, placówek opiekuńczoNr 21
20.05.2009 r.
Prawa dziecka a postawy wy- wychowawczych.
w
Częstochowie
U. Mielczarek
godz.1530
chowawców. Technika oriul. Sabinowska 7/9
gami- rozwijanie sprawności
(Stradom)
manualnej. M. Królikowska,
J. Krakowiak, A.Margasińska.
Dydaktyzacja materiałów au- nauczyciele języków obcych
tentycznych w formie prezen- wszystkich typów szkół
tacji multimedialnej (z przy- Zgłoszenia kierować na adres
22.05.2009r.
RODN „WOM”
M. Pieńkowska
pomnieniem zasad jej czytel- pienkowska@womczest.edu.pl
godz. 1500
s. 201
nego tworzenia i przy respektowaniu praw autorskich).
Metoda kinezjologii edukazainteresowanych nauczyciecyjnej Dennisona i metoda
li, wychowawców szkół poddobrego startu stymulacją
stawowych, gimnazjów, pla25.05.2009 r.
RODN „WOM”
U. Mielczarek
gotowości do uczenia się
cówek opiekuńczogodz.1500
s. 201
uczniów z opinią.
wychowawczych z powiatu
lublinieckiego
Praca z dzieckiem o specjal- zainteresowani dyrektorzy
nych potrzebach edukacyj- i nauczyciele szkół i placóA. Żurek
nych w szkole i placówce wek masowych, integracyj27.05.2009r.
RODN „WOM”
J.
Miękina
specjalnej i integracyjnej.
nych i specjalnych.
godz. 1200
Aula „Forum”.
K. Wąsowicz
Forum wymiany doświadczeń.
Uwaga: wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy o złożenie karty zgłoszenia lub telefoniczne potwierdzenie
uczestnictwa. Osoby, które zechcą podzielić się swoim doświadczeniem w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailem do 20 maja 2009r. tel. 034 3606004 lub 034 3606014 w.241konsultant Aneta Żurek, zurek@womczest.edu.pl
Sytuacja rodzinna i szkolna pedagodzy szkolni, zaintere03.06.2009r.
RODN „WOM”
dziecka wobec mobilności sowani nauczyciele
A. Żurek
godz.15.00
s.237.
zawodowej rodziców.
Sytuacja rodzinna i szkolna nauczyciele szkół i placówek
09.06.2009r.
RODN „WOM”
dziecka wobec mobilności specjalnych.
A. Żurek
godz.15.00
s.236.
zawodowej rodziców.
Drogi do wolności i demo- zainteresowani nauczyciele
kracji w Polsce w okresie
wszystkich typów szkół
Sala
1944-1989 – węzłowe pro- i placówek
Dyrektor RODN
Sejmu Śląskiego
blemy.
17.06.2009r.
„WOM’’ w CzęstoUrząd Wojewódzki
Konferencja wojewódzka
godz. 1030
chowie dr J. Zdański
w Katowicach
zorganizowana we współpraS. Kurcab
ul. Jagiellońska 25
cy placówek doskonalenia
nauczycieli

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

nauczyciele ubiegające się o
stopień awansu nauczyciela
mianowanego
Procedury i wymagania zwią- nauczyciele ubiegające się o
zane z awansem zawodowym
stopień awansu nauczyciela
dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele przedszkoli, odstażystów i kontraktowych – działów przedszkolnych
procedury; sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Dokumentacja osiągnięć zawo- nauczyciele wychowania
dowych nauczyciela wychowa- fizycznego ubiegający się o
nia fizycznego.
awans na stopień nauczyciela
mianowanego
Dokumentacja osiągnięć zawo- nauczyciele wychowania
dowych nauczyciela wychowa- fizycznego ubiegający się o
nia fizycznego.
awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego
Procedury i wymagania związane z awansem zawodowym

Termin
godzina
11.05.2009r.
godz. 1400
19.05.2009r.
godz. 1400

Miejsce

Prowadzący

ZSP nr 3
w Myszkowie,
ul. Kościuszki 30
ZSP nr 3
w Myszkowie,
ul. Kościuszki 30

E. Doroszuk

E. Doroszuk

29.05.2009r
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 237

J. Mielczarek

05.05.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

12.05.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

K. Wąsowicz

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2008/2009
Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń - nieodpłatne)
Temat
W harmonii z przyrodą .
II etap Powiatowego Konkursu
Biologicznego
Posiedzenie komisji weryfikacyjnej II etapu Powiatowego
Konkursu Biologicznego
Zebranie koordynatorów konkursów organizowanych przez
Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych.

Dla kogo
nauczyciele przyrody w szkole podstawowej.
nauczyciele biologii pow.
myszkowskiego
nauczyciele biologii pow.
myszkowskiego

Termin
godzina
13.05. 2009 r.
godz.1200
20.05. 2009 r.
godz. 1200

Miejsce

Prowadzący

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie
Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska Ludwig
G. Wróblewska Ludwig

21.05.2009 r.
godz. 1500

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska Ludwig

02.06.2009 r.
godz. 1500

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska Ludwig

koordynatorzy konkursów.

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 20 kwietnia 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.

