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

wrzesień-październik 2006 r.

Częstochowa, sierpień 2006

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w grudniu 2006 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
mierzenia jakości 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 grafiki zamieszczonej 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 grudniowego:
18.09 – 22.09.2006 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500, pok. 230
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie

,,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,
bezbłędne pod względem rzeczowym, atrakcyjne, interesujące i oryginalne ujęcie tematu,
zdecydowanie preferujemy prace wcześniej niepublikowane,
do publikacji można załączyć opinie metodyczne lub recenzje (np. specjalisty w danej dziedzinie, dyrektora szkoły, nauczyciela dyplomowanego, wyniki ewaluacji przeprowadzonej wśród uczniów, rodziców...),
jeśli artykuł dotyczy działań realizowanych na terenie placówki oświatowo – wychowawczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie realizacji na każdej stronie tekstu dokonane przez dyrektora szkoły (podpis i pieczęć),
cudze opracowania, publikacje lub materiały wykorzystane w tekście artykułu powinny posiadać opis bibliograficzny:
zdjęcia i inne elementy graficzne należy opatrzyć opisem (autor, opis źródłowy, treść podpisu pod zdjęciem); należy zaznaczyć, w którym miejscu tekstu publikacji będą się one znajdować,
redakcja zastrzega sobie (tylko w uzasadnionych wypadkach) prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania
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”

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 2/2006:
Współpraca nauczyciela z rodzicami w edukacji elementarnej
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
podziału na sekcje
spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami
podziału na kolumny
podwójnych spacji
numeracji stron
klawisza tabulacji do wcięć
nagłówków i stopek
klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii lub zrobienia wcięć
Zdjęcia powinny być dostarczone w oryginale lub jako skany w rozdzielczości minimum 300 dpi i zapisane w formacie tif.

Artykuły przyjmowane będą do 15 września 2006 r. u p. Jadwigi Mielczarek – pok. 239
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.womczest.edu.pl
Kontakt: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Kształcenie ustawiczne dyrektorów szkół (bez kart zgłoszeń)
Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

W sierpniu odbędą się seminaria dla dyrektorów gimnazjów w ramach projektu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
Badania dotyczące wyników egzaminów zewnętrznych

Współpraca nauczycieli, wspieranie nowatorskich inicjatyw,
wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria (bez kart zgłoszeń)
Temat
Uczeń z dysleksją rozwojową na
lekcjach języka polskiego – warsztaty
Uczeń z dysleksją rozwojową na
lekcjach języka polskiego – warsztaty
Uczeń z dysleksją rozwojową na
lekcjach języka polskiego – warsztaty
Uczeń z dysleksją rozwojową na
lekcjach języka polskiego – warsztaty
Wykorzystanie systemu najnowszych
źródeł informacji pedagogicznej
w poszukiwaniu materiałów metodycznych do realizacji zebrań
z rodzicami
Wykorzystanie systemu najnowszych źródeł informacji pedagogicznej w poszukiwaniu materiałów
metodycznych do realizacji zajęć –
godzina z wychowawcą
,,Kampania na rzecz Uczenia się” –
prezentacja ogólnopolskiej inicjatywy i wskazanie źródeł pozyskiwania
informacji na temat strategii nowoczesnego nauczania
Realizacja programu ekologicznego
w edukacji zintegrowanej pod hasłem „Czym skorupka za młodu
nasiąknie”
Realizacja programu ekologicznego
w edukacji zintegrowanej pod hasłem „Czym skorupka za młodu
nasiąknie”
Jak uczyć się języka obcego – praktyczne zasady i wskazówki
Zasady współistnienia form kultury
w językach obcych
Tekst literacki na zajęciach języka
obcego – praca z książką
„Szkoła kolebką talentów”
Jak przygotować sceniczne prezentacje na V Jubileuszową Wojewódzką Scenę Prezentacji Nauczycieli
i Uczniów.
Spotkanie Nauczycielskiego Zespołu
Artystycznego RODN „WOM”
„Bliżej własnego regionu”
Kwiaty z papieru, wiór bukowych,
bibuły, innych materiałów w trady-

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele języka polskiego
ze szkół podstawowych powiatu
kłobuckiego i lublinieckiego

18.09.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

D. Bernacka Winczek

nauczyciele języka polskiego ze
szkół podstawowych powiatu częstochowskiego i myszkowskiego

20.09.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

D. Bernacka Winczek

02.10.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

D. Bernacka Winczek

21.09.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

D. Bernacka Winczek

4.10.2006r.
godz.1500–1700

RODN ,,WOM”
s. 201

G. Bochenkiewicz

11.10.2006
godz.1500–1700

RODN ,,WOM”
sala 201

G. Bochenkiewicz

18.10.2006
godz. 1500–1700

RODN ,,WOM”
sala 201

G. Bochenkiewicz

18.10.2006r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B.Długosz

25.10.2006r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.236

B.Długosz

09.10.2006
godz. 1500
12.10.2006
godz. 1500
16.10.2006
godz.1500

RODN ”WOM”
s.237
RODN ”WOM”
s.237
RODN ”WOM”
s.237

13.09.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E. Jatulewicz

13.09.2006 r.
godz. 1630

RODN ”WOM”
s.237

E. Jatulewicz

20.09.2006 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s.237

E. Jatulewicz

Dla kogo

nauczyciele języka polskiego
z gimnazjów powiatu częstochowskiego i myszkowskiego
nauczyciele języka polskiego
z gimnazjów powiatu kłobuckiego i lublinieckiego
wychowawcy klas wszystkich
typów szkół

wychowawcy klas - gimnazjum
i szkoła ponadgimnazjalna

nauczyciele wszystkich typów
szkół zainteresowani problematyką
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z powiatu myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego
nauczyciele języków obcych
i zainteresowani nauczyciele
innych przedmiotów
nauczyciele języków obcych
i bibliotekarze
nauczyciele wszystkich typów
szkół chętni do udziału w scenicznej prezentacji w maju 2007r.
nauczyciele występujący w zespole
nauczyciele wszystkich typów
szkół

J. Jakubowska
J. Jakubowska
J. Jakubowska

Temat
cjach regionalnych - warsztaty.
„Szkoła kolebką talentów”
Rodzaje prezentacji scenicznych w
szkole; planowanie, przygotowanie,
realizacja, dokumentowanie.
Przygotowanie V Wojewódzkiej
Sceny Prezentacji Nauczycieli
i Uczniów.
Propozycje spędzania czasu wolnego
przez uczniów w szkole i poza szkołą.
Giełda pomysłów na pracę z uczniem zdolnym. Przygotowanie
wspólnej publikacji.
Metoda projektów w pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Dla kogo
nauczyciele wszystkich typów
szkół

nauczyciele wszystkich typów
szkół’ chętni do udziału
w V Scenie Prezentacji….
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych powiatu kłobuckiego,
nauczyciele przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych powiatu częstochowskiego i Częstochowy
nauczyciele przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych powiatu myszkowskiego i lublinieckiego

Diagnozowanie ryzyka dyskalkulii – nauczyciele szkół podstawowych
wyniki standaryzacji testów.
nauczyciele gimnazjów
Zasady nauczania matematyki
w praktyce.

Edukacja obywatelska w działaniach dydaktyczno – wychowawczych szkoły
Edukacja prozdrowotna na lekcjach
przyrody
Pomiar dydaktyczny w nauczaniu
geografii .

nauczyciele szkół podstawowych
nauczyciele gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół podstawowych
nauczyciele przedmiotów humanistycznych szkół gimnazjalnych
nauczyciele przyrody
nauczyciele geografii w gimnazjum

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

04.10.2006 r.
godz. 1500

RODN” WOM”
s.237

E. Jatulewicz

04.10.2006 r.
godz. 1730

RODN” WOM”
s.237

E. Jatulewicz

11.10.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

E. Jatulewicz

18.10.2006 r.
godz. 1500

RODN” WOM”
s.237

E. Jatulewicz

02.10.2006 r.
godz.1500

RODN „WOM ”
s. 237

J. Mielczarek

06.10.2006 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s.244

J. Mielczarek

09.10.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Mielczarek

4.10.2006 r.
godz. 1500
6.10.2006 r.
godz. 1500
25.10.2006 r.
godz. 1500
27.10.2006 r.
godz. 1500
11.10.2006 r.
godz.1500
18.10.2006 r.
godz. 1500
19.10.2006 r.
godz. 1 430
26.10.2006 r.
godz. 1500

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

K. Świerczyński
K. Świerczyński
K. Świerczyński
K. Świerczyński
M. Tubielewicz
M. Tubielewicz
M. Wasik-Tyrała
M. Wasik-Tyrała

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli (bez kart zgłoszeń)
Temat

Dla kogo

Edukacyjna wartość dodana w ocenie jakości kształcenia

Liderzy WDN szkół podstawowych
Liderzy WDN szkół gimnazjalnych

Temat

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych kształcenia zintegrowanego - plan rozwoju zawodowego, dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.

nauczyciele kształcenia zintegrowanego z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z powiatu kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego

Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury.
Awans zawodowy nauczyciela
języka obcego – plan rozwoju
Praktyczne rady jak gromadzić i dokumentować pracę dydaktycznowychowawczą
Jak przygotować się do prowadzenia lekcji języka obcego (plan wynikowy, konspekt, scenariusz,

nauczyciele kształcenia zintegrowanego
nauczyciele języków obcych
nauczyciele języków obcych
nauczyciele języków obcych

Termin
godzina
18.10.2006r.
godz.1430
19.10.2006r.
godz.1430

Miejsce

Prowadzący

RODN „ WOM”
Aula „FORUM”

I. Leszczyna
E. Romański
G. KaweckaKaraś

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

18.09.2006r.
godz.1500

RODN „ WOM”
s. 201

B. Długosz

25.09.2006r.
godz. 1500

RODN „ WOM”
s. 236

B. Długosz

04.10.2006r.
godz. 1500
14.09.2006
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236
RODN ”WOM”
s.237

18.09.2006
godz.1500

RODN ”WOM”
s.237

J. Jakubowska

05.10.2006
godz. 1500

RODN ”WOM”
s.237

J. Jakubowska

B. Długosz
J. Jakubowska

Temat

Dla kogo

aspekty hospitacji i in.)
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów artystycznych. Dokumentowania zadań w okresie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
Awans zawodowy nauczycieli stażystów – procedury, plan rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, plan rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, plan rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych – procedury, plan rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – procedury, plan
rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów humanistycznych
- planowanie awansu zawodowego
- praca nad planem rozwoju
Przepisy prawa i wymagania związane z awansem zawodowym.

nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele stażyści

nauczyciele kontraktowi rozpoczynający staż na stopień nauczyciela mianowanego
nauczyciele mianowani rozpoczynający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
nauczyciele stażyści ubiegający
się o wyższy stopień awansu
nauczyciele kontraktowi ubiegający się o wyższy stopień awansu
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

27.09.2006r
godz. 1500

RODN ”WOM”
s.237

J. Jatulewicz

12.09.2006 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

15.09.2006 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

19.09.2006 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

15.09.2006r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

22.09.2006r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

20.09.2006r.
godz.1500
21. 09.2006r.
godz. 1500
05.10.2006 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s.231

M. Tubielewicz
M. Tubielewicz
M. Wasik-Tyrała

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń)
Termin
godzina
09.10.2006 r.
godz. 1400
11.09.2006 r.
godz. 1330
25.10.2006 r.
godz. 1330

Temat

Dla kogo

Monitorowanie i diagnozowanie
potrzeb edukacyjnych dziecka
Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej.
Nauka ortografii w klasach I –
III. (lekcja otwarta)
Rozwój zawodowy nauczyciela
kontraktowego-planowanie
pracy
Rozwój zawodowy nauczyciela
mianowanego - planowanie
pracy
Śpiew i zabawa w katechezie

nauczyciele przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych gminy Poczesna
wychowawcy klas integracyjnych
i nauczyciele wspomagający
nauczyciele kształcenia zintegrowanego – gmina Myszków
zainteresowani katecheci

Śpiew i zabawa w katechezie

katecheci SP – klas I-III

Katecheza otwarta

katecheci SP

Diagnoza potrzeb edukacyjnych
nauczycieli. Konkursy matematyczne organizowane w roku
szkolnym 2006/2007.
Geometria kartki giętej – figury
płaskie i przestrzenne bez kleju
i nożyczek.

nauczyciele matematyki gm. Kamienica Polska Koziegłowy, Myszków,
Niegowa, Poraj, Przyrów, Woźniki,
Żarki

11.09.2006 r.
godz. 1400

nauczyciele matematyki gm. Kamienica Polska Koziegłowy, Myszków,
Niegowa, Poraj, Przyrów, Woźniki,
Żarki

23.10.2006 r.
godz. 1400

Planowanie pracy z uczniem
z orzeczeniem.
Trudna rola wychowawcy- zrozumieć stres.

nauczyciele matematyki

zainteresowani katecheci

katecheci przedszkoli

zainteresowani nauczyciele.

7.09.2006 r.
godz.1600
12.09.2006 r.
godz.1500
11.10.2006 r.
godz.1500
18.10.2006 r.
godz.1500
25.10.2006 r.
godz.1500

04.10.2006 r.
godz. 1415
18.10.2006 r.
godz. 1430

Miejsce
Przedszkole
w Hucie Starej ,,B”

ZSP nr 5
w Myszkowie
ZSP nr 3
w Myszkowie

Prowadzący
K. Bednarczyk
A. Kosakowska
A. Kosakowska

Tech. Zakł. Nauk.

ul. Jasnogórska
Częstochowa

E. Matysiak

Tech. Zakł. Nauk.

ul. Jasnogórska
Częstochowa
Inst. Teologiczny
w Częstochowie
Inst. Teologiczny
w Częstochowie
Inst. Teologiczny
w Częstochowie
Zesp. Szkół Nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
Zesp. Szkół Nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu
Gimnazjum Nr
5
w
Myszkowie

E. Matysiak
E. Matysiak
E. Matysiak
E. Matysiak
A. Wiśniewska

A. Wiśniewska

A. Wojciechowska
G. Wróblewska-Ludwig

KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2006/2007

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 formy doskonalenia (z „Oferty edukacyjnej
2006/2007”)..................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:

DZIEŃ

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 2001 r.:
..............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy:
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

ADRES

GMINA

Zajmowane stanowisko:
Telefon szkoły/placówki:

NR KIER.

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 zgody dyrektora szkoły/placówki
.................................................................
zgoda/data, podpis i pieczęć dyrektora

