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

maj-czerwiec 2008 r.

Częstochowa, kwiecień 2008 r.

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w czerwcu 2008 r.
Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie:
-

Edukacji:
ekologicznej
regionalnej
informatycznej
prozdrowotnej
medialnej
europejskiej.
Zagadnień:
kształcenia zintegrowanego
wychowania
wychowania do życia w rodzinie

-

szkolnictwa zawodowego
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wychowania przedszkolnego
autoewaluacji pracy szkoły i placówki
organizacji i zarządzania oświatą
konstruowania programów nauczania
pomiaru dydaktycznego
wychowania poprzez twórczość
języków obcych
przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, 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 p. Danutę Bernacką-Winczek, konsultanta RODN „WOM” w dniach:
do numeru czerwcowego:
26.05 – 29.05.2008 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500, pok. 230
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie
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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:
ne potwierdzenie realizacji na każdej stronie tekstu, dokona• autorski charakter publikacji,
ne przez dyrektora szkoły (podpis i pieczęć),
• bezbłędne pod względem rzeczowym, atrakcyjne, interesu•
cudze
opracowania, publikacje lub materiały wykorzystane
jące i oryginalne ujęcie tematu,
w
tekście
artykułu powinny posiadać opis bibliograficzny:
• zdecydowanie preferujemy prace wcześniej niepublikowane,
•
zdjęcia
i
inne elementy graficzne należy opatrzyć opisem
• do publikacji można załączyć opinie metodyczne lub recen(autor,
opis
źródłowy, treść podpisu pod zdjęciem); należy
zje (np. specjalisty w danej dziedzinie, dyrektora szkoły, nazaznaczyć, w którym miejscu tekstu publikacji będą się one
uczyciela dyplomowanego, wyniki ewaluacji przeprowadzoznajdować,
nej wśród uczniów, rodziców...),
• redakcja zastrzega sobie (tylko w uzasadnionych wypad• jeśli artykuł dotyczy działań realizowanych na terenie plakach) prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełcówki oświatowo – wychowawczej, wymagane jest pisemniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów, bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
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 9/2008:

Edukacja artystyczna w przedszkolu i kształceniu zintegrowanym
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 czerwca 2008 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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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

W roku szkolnym 2007/2008 pracę w naszym Ośrodku rozpoczęły Panie:
1. mgr Katarzyna Czajka, nauczyciel konsultant ds. edukacji europejskiej
2. mgr Sylwia Kurcab, nauczyciel konsultant ds. przedmiotów artystycznych i edukacji regionalnej
3. mgr Marzena Pieńkowska, nauczyciel konsultant ds. języków obcych
4. mgr Jolanta Miękina, nauczyciel konsultant ds. kształcenia specjalnego i integracyjnego
oraz od kwietnia 2008 r.
5. mgr Katarzyna Wąsowicz, nauczyciel konsultant ds. wychowania fizycznego
Pani K. Wąsowicz w maju i czerwcu 2008 r. udziela konsultacji indywidualnych dla nauczycieli stażystów
i kontraktowych (wychowanie fizyczne) w naszym Ośrodku – pok. 224, w dniach: wtorek - 9:00 – 17:00;
środa - 8:30 – 10:30; piątek - 9:30 – 17:00;
Zapraszamy Państwa do współpracy

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
• Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Warsztaty europejskie

Dla kogo

Termin
godzina

nauczyciele‐ opiekunowie
termin zostanie opu‐
blikowany na naszej
Klubów Europejskich szkół
stronie internetowej
ponadgimnazjalnych
Obniżenie wieku szkolnego – nauczyciele przedszkoli, od‐
szanse i zagrożenia
działów przedszkolnych
05.05.2008 r.
powiatu kłobuckiego, lubli‐
godz. 1500
nieckiego, myszkowskiego
Planowanie i opracowanie
nauczyciele szkół podsta‐
05.05.2008 r.
projektu wycieczki edukacyj‐ wowych
godz. 1500
nej do miejsc pamięci naro‐
nauczyciele gimnazjów
07.05.2008 r.
dowej
godz. 1500
Nie są nam obce języki obce
nauczyciele języków obcych
czyli o obowiązkowym egza‐ w gimnazjach, inni zaintere‐
09.05.2008 r.
minie z języka obcego po
sowani nauczyciele języków
godz. 1500
gimnazjum.
obcych
,,Jesteś konsumentem, znaj
wychowawcy/nauczyciele
swoje prawa ” – elementy
z powiatu kłobuckiego
12.05.2008 r.
edukacji konsumenckiej
i lublinieckiego
godz. 1500
dla nauczycieli i uczniów
Seminarium‐
nauczyciele szkół podsta‐
12.05.2008 r.
„Jak rozwiązywać konflikty
wowych, koordynatorzy ds.
godz. 1500
w szkole.”
bezpieczeństwa
Metody pracy z dzieckiem
nauczyciele przedszkoli i od‐
z autyzmem i pokrewnymi
działów przedszkolnych oraz
12.05.2008 r.
zaburzeniami.
prowadzący wczesne wspo‐
godz. 1500
maganie
Promowanie własnego dzie‐ nauczyciele szkół podsta‐
dzictwa kulturowego poprzez wowych
12.05.2008 r.
udział w realizacji europej‐
godz. 1500
skiego projektu edukacyjnego
,,Jesteś konsumentem, znaj
wychowawcy/nauczyciele
swoje prawa ” – elementy
z powiatu myszkowskiego
14.05.2008 r.
edukacji konsumenckiej dla
i częstochowskiego
godz. 1500
nauczycieli i uczniów
Wiosenne impresje ‐ kon‐
zainteresowani nauczyciele
14.05.2008 r.
struowanie zajęć pozalekcyj‐
godz. 1500
nych, happeningów szkolnych
Prezentacje świetlic szkolnych nauczyciele‐ wychowawcy
Świetlica szkolna ważnym
świetlic szkolnych powiatu
miejscem realizacji ścieżki
kłobuckiego i zainteresowani
14.05.2008 r.
edukacyjnej. Edukacja regio‐ nauczyciele‐wychowawcy
godz. 1500
nalna‐ dziedzictwo kulturowe z pozostałych powiatów
w regionie. Grażyna Makles

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

K. Czajka

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 231
RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz
M. Tubielewicz

RODN „WOM”
s. 244

M. Pieńkowska

RODN ,,WOM”
s. 237

D. Bernacka‐
Winczek

RODN „WOM”
s.236

B. Harasimowicz

RODN „WOM”
s. 231

J. Miękina

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

RODN ,,WOM”
s. 244

D. Bernacka‐
Winczek

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

Gimnazjum
w Opatowie
ul. Szkolna 11

U. Mielczarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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Temat
Promowanie własnego dzie‐
dzictwa kulturowego poprzez
udział w realizacji europej‐
skiego projektu edukacyjnego
Ekozespoły w mojej szkole –
realizacja edukacji ekologicz‐
nej w szkole.
Promowanie własnego dzie‐
dzictwa kulturowego poprzez
udział w realizacji europej‐
skiego projektu edukacyjnego
Ekozespoły w mojej szkole –
realizacja edukacji ekologicz‐
nej w szkole.
Promowanie własnego dzie‐
dzictwa kulturowego poprzez
udział w realizacji europej‐
skiego projektu edukacyjnego
Ekozespoły w mojej szkole –
realizacja edukacji ekologicz‐
nej w szkole.
Promowanie własnego dzie‐
dzictwa kulturowego poprzez
udział w realizacji europej‐
skiego projektu edukacyjnego
Ekozespoły w mojej szkole –
realizacja edukacji ekologicz‐
nej w szkole.
Seminarium‐
„Jak rozwiązywać konflikty
w szkole.”
Obniżenie wieku szkolnego –
szanse i zagrożenia

Dla kogo
nauczyciele gimnazjów

nauczyciele szkół podsta‐
wowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele gimnazjów

nauczyciele szkół podsta‐
wowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele gimnazjów

nauczyciele szkół podsta‐
wowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele gimnazjów

nauczyciele szkół podsta‐
wowych, gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele szkół podsta‐
wowych, koordynatorzy ds.
bezpieczeństwa
nauczyciele przedszkoli, od‐
działów przedszkolnych
powiatu częstochowskiego
i Częstochowy
Uczeń nadpobudliwy psycho‐ nauczycieli szkół podstawo‐
ruchowo na zajęciach korek‐ wych ,specjalnych i placówek
cyjno‐kompensacyjnych
opiekuńczo‐wychowawczych
i wyrównawczych.
z Częstochowy
Wychowanie do życia w rodzi nauczyciele wszystkich ty‐
nie – bilans dziesięciolecia, co pów szkół
dalej?
Uczeń nadpobudliwy psycho‐ nauczyciele szkół podsta‐
ruchowo na zajęciach korek‐ wowych ,specjalnych
cyjno‐kompensacyjnych
i placówek opiekuńczo‐
i wyrównawczych.
wychowawczych powiatu
częstochowskiego
Metody pracy z dzieckiem z
nauczyciele szkół podsta‐
autyzmem i pokrewnymi za‐ wowych i gimnazjów
burzeniami.
Internetowy rajd językowy
nauczyciele języków obcych
dla uczniów z przypomnie‐
wszystkich typów szkół
niem zasad efektywnego wy‐ Zgłoszenia kierować na adres
szukiwania informacji w In‐
pienkowska@womczest.edu.pl
ternecie.
Doskonalenie umiejętności do wychowawcy klas wszyst‐
pełnienia roli wychowawcy
kich typów szkół
klasy z wykorzystaniem edu‐
kacyjnej bazy Internetu
Uczeń nadpobudliwy psycho‐ nauczyciele szkół podstawo‐
ruchowo na zajęciach korek‐ wych , specjalnych i placówek
opiekuńczo‐wychowawczych
cyjno‐kompensacyjnych
z powiatu myszkowskiego
i wyrównawczych.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

14.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

14.05.2008 r.
godz.14,30

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik ‐ Tyrała

14.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

14.05.2008 r.
godz.1430

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik ‐ Tyrała

14.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

14.05.2008 r.
godz.1430
14.05.2008 r.
godz. 1500
14.05.2008 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 231
RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik ‐ Tyrała

M. Tubielewicz

M. Wasik ‐ Tyrała

16.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Harasimowicz

16.05.2008 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

16.05.2008 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s. 231

U. Mielczarek

19.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

E. Doroszuk

19.05.2008 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s. 231

19.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

U. .Mielczarek

J. Miękina

27.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

M. Pieńkowska

28.05.2008 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s. 244

G. Bochenkiewicz

28.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. .Mielczarek

i kłobuckiego
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Temat
Internetowy rajd językowy
dla uczniów z przypomnie‐
niem zasad efektywnego wy‐
szukiwania informacji w In‐
ternecie.
Strategie rozwiązywania za‐
dań matematycznych
w klasie III szkoły podsta‐
wowej. – warsztaty
Seminarium‐
„Jak rozwiązywać konflikty
w szkole.”
Rozwijanie wrażliwości sen‐
sorycznej poprzez aktywność
plastyczną.
Uczeń nadpobudliwy psycho‐
ruchowo na zajęciach korek‐
cyjno‐kompensacyjnych
i wyrównawczych.
Strategie rozwiązywania za‐
dań matematycznych
w klasie III szkoły podsta‐
wowej. – warsztaty
Uczeń z niepełnosprawnością
intelektualną w szkole masowej.

Miejsca pamięci narodowej
i ich rola w wychowaniu pa‐
triotycznym dzieci i młodzie‐
ży (realizacja projektu)

Dla kogo
nauczyciele języków obcych
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia kierować na adres
pienkowska@womczest.edu.pl
nauczyciele kształcenia zin‐
tegrowanego klas trzecich
z Częstochowy i powiatu czę‐
stochowskiego.
nauczyciele gimnazjów, ko‐
ordynatorzy ds. bezpieczeń‐
stwa
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele szkół podsta‐
wowych , specjalnych
i placówek opiekuńczo‐
wychowawczych
z powiatu lublinieckiego
nauczyciele kształcenia zin‐
tegrowanego klas trzecich
z powiatu myszkowskiego,
kłobuckiego i lublinieckiego.
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie szkół gimna‐
zjalnych i ponadgimnazjalnych
oraz nauczyciele informatyki
chcący wspomóc projekt pre‐
zentacją multimedialną

Podsumowanie konkursu
„EKOZESPOŁY w mojej szkole
Seminarium‐
„Jak rozwiązywać konflikty
w szkole.”

nauczyciele szkoły podsta‐
wowej , gimnazjum
nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych, koor‐
dynatorzy ds. bezpieczeń‐
stwa
Program ,,Przyjaciele Zippie realizatorzy programu
go” – zakończenie wdrażania „Przyjaciele Zippiego”
programu

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

28.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

M. Pieńkowska

30.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz
K. Świerczyński

30.05.2008 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

B. Harasimowicz

30.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

30.05.2008 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s. 231

U. .Mielczarek

02.06.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz
K. Świerczyński

02.06.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Miękina

04.06.2008 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s. 231

G. Bochenkiewicz

04.06.2008 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 236

M. Wasik ‐ Tyrała

06.06.2008r.
godz.1500

RODN ”WOM”
s. 236

B. Harasimowicz

06.06.2008 r.
godz. 1400

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

• Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Spotkanie dla Liderów WDN – 15.05.2008 r. godz. 1500 na Auli „FORUM”
Spotkanie z Panią Izabelą Leszczyną, posłem na Sejm RP, członkiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
G. Kawecka‐Karaś
Temat
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych kształcenia
zintegrowanego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – procedury,
sprawozdanie z planu rozwo‐
ju zawodowego, dokumenta‐
cja wymagań
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – procedury,
sprawozdanie z planu rozwo‐
ju zawodowego, dokumenta‐
cja wymagań

Dla kogo
nauczyciele mianowani
kształcenia zintegrowanego
nauczyciele mianowani koń‐
czący staż na stopień nauczy‐
ciela dyplomowanego z Czę‐
stochowy i powiatu często‐
chowskiego
nauczyciele mianowani koń‐
czący staż na stopień nauczy‐
ciela dyplomowanego z po‐
wiatów : kłobuckiego, lubli‐
nieckiego, myszkowskiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

05.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

09.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

16.05.2008 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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Temat

Termin
godzina

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele wszystkich ty‐
kontraktowych
pów szkół
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele wszystkich ty‐
mianowanych
pów szkół

30.05.2008 r.
godz.1400
02.06.2008 r.
godz.1400

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

Prowadzący
E. Doroszuk
E. Doroszuk

Doskonalenie nauczycieli – odpłatne
Proponujemy odpłatne 6-godzinne warsztaty w sali komputerowej dla zainteresowanych nauczycieli wszystkich przedmiotów i typów szkół pt. „Tworzenie interaktywnych ćwiczeń dydaktycznych w Programie HotPotatoes”. W programie:
quiz, krzyżówka, przyporządkowanie elementów, wypełnianie luk, rozsypanka, ich łączenie i wzbogacanie grafiką
i dźwiękiem. Planowane 2 terminy: czerwiec 2008 i wrzesień 2008.
Zgłoszenia przyjmuje konsultant Marzena Pieńkowska na adres pienkowska@womczest.edu.pl

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

Dla kogo

Edukacja Obywatelska. Jak może‐
my obchodzić dzisiaj rocznicę Kon‐
stytucji 3 Maja?
Debata oksfordzka: „Czy warto po
raz kolejny obchodzić to samo
święto państwowe?”

zainteresowani nauczyciele
historii i wos gimnazjów
powiatu myszkowskiego.
Przedstawiciele organów
nadzorujących szkoły.
Przedstawiciele władz sa‐
morządowych.

Nauczyciele powinni zgłosić do udziału
w debacie 4‐osobowe zespoły uczniów

Organizacja powiatowych konkur‐
sów z historii i wos – konsultacje
przed finałami.
Wpływ pisania swobodnych tek‐
stów na rozwój intelektualny
uczniów.
Finał VIII Jurajskiego Konkursu
Matematycznego
Posiedzenie komisji weryfikacyjnej
VIII Jurajskiego Konkursu Matema‐
tycznego.
Konkurs matematyczny
Edukacja przyrodnicza W harmonii
z przyrodą ‐ spotkanie nauczycieli
i uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów – pokazy doświadczeń.
Etap powiatowy VI Konkursu
Biologicznego dla uczniów
gimnazjów.
Posiedzenie Komisji
Weryfikacyjnej VI Powiatowego
Konkursu Biologicznego dla
uczniów gimnazjów.
Podsumowanie konkursów
organizowanych przez Jurajskie
Stowarzyszenie Nauczycieli
Twórczych.
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zainteresowani nauczyciele
historii i wos gimnazjów
powiatu myszkowskiego.
nauczyciele kształcenia zin‐
tegrowanego
z gminy Myszków
uczniowie klas gimnazjal‐
nych
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele matematyki
ze szkół podstawowych
nauczyciele przyrody
powiatu myszkowskiego
z uczniami.
nauczyciele biologii powiatu
myszkowskiego.
nauczyciele biologii.

zainteresowani nauczyciele
powiatu myszkowskiego.

Termin
godzina
05.05.2008 r.
godz. 1200

Zgłoszenia
i dodatkowe in
formacje pod
numerem telefo
nu 600 458 947

14.05.2008 r.
godz. 1500
21.05.2008 r.
godz. 1330
29.05.2008 r.
godz. 1200
2.06.2008 r.
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

ZSP nr 5 Gim‐
nazjum nr 5 z
Oddziałami In‐
tegracyjnymi
im. R. Schuma‐
na w Myszko‐
wie

G. Wróblewska‐
Ludwig
J. Durka

ZSP nr 1
Gimnazjum nr 1

J. Durka

w Myszkowie

ZSP nr 5
w Myszkowie
Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1

A. Kosakowska
A. Wiśniewska

w Koziegłowach

Zespół Szkół
Gimnazjum nr 1

A. Wiśniewska

w Koziegłowach

13.05.2008 r.
godz. 1415

Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

09.05.2008 r.
godz.1200

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie.

G. Wróblewska ‐
Ludwig.

15.05.2008 r.
godz.1200

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie.

G. Wróblewska ‐
Ludwig.

16.05.2008 r.
godz.1200

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie.

G. Wróblewska ‐
Ludwig.

13.06.2008 r.
O miejscu i godzinie uroczystości
osoby zainteresowane zostaną
powiadomione

G. Wróblewska ‐
Ludwig.
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