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

wrzesień-październik 2004 r.

Częstochowa, sierpień 2004

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w grudniu 2004 r.
Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie edukacji :
- ekologicznej
- ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- regionalnej
- wychowania przedszkolnego
- informatycznej
- mierzenia jakości pracy szkoły i placówki
- prozdrowotnej
- organizacji i zarządzania oświatą
- medialnej
- konstruowania programów nauczania
- europejskiej.
- pomiaru dydaktycznego
Zagadnień:
- wychowania poprzez twórczość
- kształcenia zintegrowanego
- języków obcych
- wychowania
- przedmiotów humanistycznych, matematyczno –
- wychowania do życia w rodzinie
przyrodniczych, ścieżek edukacyjnych
- szkolnictwa zawodowego
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. Marię Głębocką, konsultanta ds. informacji pedagogicznej, w dniach:
Do numeru grudniowego
13.09 – 17.09.2004 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 216
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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

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

http://www.womczest.edu.pl

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

Udzielamy konsultacji:
dają pełne kwalifikacje
wg wymagań MENiS

wydajemy świadectwa
wg wzoru MENiS

podnoszą umiejętności zawodowe

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN "WOM"

szkolenia metodyczne
dla rad pedagogicznych

indywidualnych,
zbiorowych.

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN "WOM"

konferencje dla nauczycieli
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
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Nieodpłatne formy doskonalenia
konsultacje indywidualne dla nauczycieli
konsultacje zbiorowe w naszym Ośrodku dla:
 nauczycieli,
 kadry kierowniczej, nadzoru pedagogicznego,
 liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 opiekunów stażu,
 przewodniczących zespołów problemowych i przedmiotowych,
 pracowników samorządów terytorialnych,
 grup wsparcia.
Harmonogram dostępny jest:
w szkołach
w placówkach oświatowych
na stronie internetowej RODN "WOM": http://www.womczest.edu.pl
W roku szkolnym 2004/2005 „Harmonogram” ukaże się w:
sierpniu,
lutym,
październiku,
kwietniu.
grudniu,
„Harmonogram” dociera do szkół, placówek poprzez:
sekretariat Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie,
pełnomocników ds. oświaty w gminach,
dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Specyfika pracy uczniów w małych
grupach zadaniowych – plusy i minusy
Specyfika pracy uczniów w małych
grupach zadaniowych – plusy i minusy
Edukacja regionalna w kształceniu
zintegrowanym FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Interwencja profilaktyczna w szkole
Język obcy w przedszkolu
i w kształceniu zintegrowanym
Lekcja języka obcego w bibliotece

Dla kogo
nauczyciele jęz. polskiego ze
szkół podstawowych
nauczyciele jęz. polskiego z gimnazjów
nauczyciele kształcenia zintegrowanego prowadzący edukację
regionalną (autorzy programów)
oraz zainteresowani nauczyciele
klas I - III
nauczyciele wszystkich typów
szkół powiatu myszkowskiego
nauczyciele języków obcych

nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego oraz nauczyciele bibliotekarze
Lekcja języka obcego w bibliotece
nauczyciele języka angielskiego
i języka francuskiego oraz nauczyciele bibliotekarze
nauczyciele szkół podstawowych,
„Bliżej własnego regionu”
Planowanie działań w zakresie edu- gimnazjów, szkół ponadgimnakacji regionalnej w szkole w nowym zjalnych
roku szkolnym.
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

12 10. 2004r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
sala 237

D. Bernacka

26.10. 2004r.
00
godz.15

RODN ,,WOM”
sala 237

D. Bernacka

25.10.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

13.09.2004
godz. 1400
05.10. 2004
godz. 1600

ZS Pub. nr 3
w Myszkowie
RODN „WOM”
s.237

07.10.2004
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

14.10.2004
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

15.09.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E. Doroszuk
J. Jakubowska
J. Mielczarek
J. Jakubowska
B. Śmigielska
J. Wojtak
J. Jakubowska
B. Śmigielska
J. Wojtak
E. Jatulewicz
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele szkół podstawowych,
Sposoby rozpoznawania ucznia
twórczego i uzdolnionego artystycz- gimnazjów, szkół ponadgimna28.09.2004r.
RODN „WOM”
E. Jatulewicz
nie. Planowanie edukacji artystycz- zjalnych
godz.1500
s.237
nej w szkole, w myśl hasła
„Szkoła kolebką talentów”.
Edukacja kulturalna dzieci i mło- nauczyciele szkół podstawowych,
dzieży, na wszystkich etapach
gimnazjów, szkół ponadgimna29.10.2004r.
RODN „WOM”
kształcenia. Aktywne poznawanie
zjalnych
E. Jatulewicz
godz.1500
s.237
kultury polskiej, europejskiej, światowej.
Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w „III Wojewódzkiej Scenie Prezentacji Nauczycieli i Uczniów”, która odbędzie się w maju 2005 r., prosimy o przybycie na spotkanie 29 września 2004r o godz. 1700 - sala 237, bądź na kolejne (wszystkie
pod hasłem „Szkoła kolebką talentów” ), na których będą przekazywane nauczycielom wszystkie informacje na ten temat.
Będziecie też Państwo mogli włączyć się w prace Komitetu Organizacyjnego Sceny Prezentacji. Serdecznie zapraszamy!
Rola zabaw i gier dydaktycznych w nauczyciele przedszkoli i oddziarozwoju dziecka w wieku przedłów przedszkolnych powiatu
22.09.2004 r.
RODN „WOM”
szkolnym
myszkowskiego,
J. Mielczarek
godz.1500
s. 237
częstochowskiego
i Częstochowy
Rola zabaw i gier dydaktycznych w nauczyciele przedszkoli i oddzia29.09.2004 r.
RODN „WOM”
rozwoju dziecka w wieku przedłów przedszkolnych powiatu kłoJ. Mielczarek
godz.15 00
s. 237
szkolnym
buckiego, lublinieckiego
Szkolny Klub Europejski – planozainteresowani nauczyciele szkół
06.10.2004r.
RODN „WOM”
J. Mielczarek
wanie i dokumentowanie pracy
podstawowych
godz.15 00
s. 237
Planowanie pracy nauczycielawychowawcy świetlic szkół podU. Mielczarek
wychowawcy świetlicy szkolnej
stawowych powiatu myszkow15.09.2004 r
RODN „WOM”
J. Pawłowska
00
skiego, kłobuckiego, lublinieckiegodz. 15
Aula „Forum”
-Kramer
go
Planowanie pracy nauczycielawychowawcy świetlic szkół podU. Mielczarek
17..09. 2004 r
RODN „WOM”
wychowawcy świetlicy szkolnej
stawowych Częstochowy
J. Pawłowska
00
godz. 15
s.237
i powiatu ziemskiego ,
-Kramer
Nowe technologie wytwórcze
nauczyciele przedmiotów zawo13.10.2004 r.
RODN „WOM”
dowych szkół ponadgimnazjalJ. Trzos
godz. 1500
s. 201
nych
Rynek ropy naftowej
nauczyciele przedsiębiorczości
20.10.2004
RODN „WOM”
J. Trzos
godz. 1500
s. 201
Edukacja europejska – zarządzanie
nauczyciele szkolnictwa zawodo27.10.2004
RODN „WOM”
J. Trzos
jakością
wego
godz. 1500
s. 201
Realizacja ścieżek edukacyjnych
nauczyciele przedmiotów huma13.10.2004 r.
RODN „WOM”
w powiązaniu z metodami aktywizu- nistycznych szkół podstawowych
M. Tubielewicz
godz. 1500
s. 237
jącymi
Realizacja ścieżek edukacyjnych
nauczyciele przedmiotów huma20.10.2004
RODN „WOM”
w powiązaniu z metodami aktywizu- nistycznych gimnazjów
M. Tubielewicz
godz. 1500
s. 237
jącymi
Edukacja europejska w szkole pod- nauczyciele szkół podstawowych
28.10.2004
RODN „WOM”
M. Tubielewicz
stawowej i gimnazjum
i gimnazjów
godz. 1500
s. 237
Edukacja przyrodnicza i ekologiczna Nauczyciele szkół podstawowych,
M. Wasik-Tyrała
25.09.2004 r.
w procesie kształcenia i wychowania gimnazjum i szkół ponadgimnaOlsztyn
B. Długosz
godz.900
– warsztaty terenowe w Olsztynie
zjalnych
LOP
UWAGA:
Na warsztaty terenowe w Olsztynie należy składać kartę zgłoszenia w terminie do 20.09.2004 r.
Szczegółowych informacji udziela konsultant RODN „WOM” - M. Wasik-Tyrała, pokój 229, telefon 360 60 04, 360 60 14 w. 29
Jak sobie radzić z powodzią.
Nauczyciele szkół podstawowych,
RODN „WOM“
21.10.2004 r.
gimnazjum i szkół ponadgimnaw Częstochowie M.Wasik-Tyrała
00
godz.15
zjalnych
s. 237

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

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli staży- zainteresowani nauczyciele
stów – plan rozwoju, procedury
stażyści kształcenia zintegrowanego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

27.09.2004r. .
godz.15.00

RODN „WOM”
s.237

B. Długosz

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
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Temat
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych kształcenia zintegrowanego:
- planowanie rozwoju zawodowego
- procedury awansu
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych kształcenia zintegrowanego:
- planowanie rozwoju zawodowego,
- procedury awansu
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych kształcenia zintegrowanego:
plan rozwoju zawodowego, procedury
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów artystycznych.
Sposoby realizacji i dokumentowania
zadań w okresie stażu.
Gromadzenie i dokumentowanie
osiągnięć zawodowych nauczycieli
języka obcego
Awans zawodowy nauczycieli stażystów – procedury, plan rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, plan rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, plan rozwoju
zawodowego
Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczycieli stażystów
i kontraktowych
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów zawodowych
planowanie awansu
praca nad planem rozwoju
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów zawodowych
planowanie awansu
praca nad planem rozwoju
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów humanistycznych
planowanie awansu
praca nad planem rozwoju
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów humanistycznych
planowanie awansu
praca nad planem rozwoju

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

04.10.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

11.10.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

18.10.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

27.10.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

29.09.2004
godz. 1500

RODN „WOM”
Aula „Forum”

J. Jakubowska

7.09.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

14.09.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

21.09.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

19.10.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

nauczyciele stażyści ubiegający się o wyższy stopień
awansu

13.09.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 240

J. Trzos

nauczyciele kontraktowi
ubiegający się o wyższy stopień awansu

23.09.2004
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 240

J. Trzos

nauczyciele stażyści ubiegający się o wyższy stopień
awansu

13.09.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

nauczyciele kontraktowi
ubiegający się o wyższy stopień awansu

23.09.2004
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

Dla kogo
nauczyciele kontraktowi
z powiatu kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego
zainteresowani nauczyciele
mianowani kształcenia zintegrowanego z Częstochowy,
powiatu częstochowskiego
zainteresowani nauczyciele
mianowani kształcenia zintegrowanego
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele języka obcego
oraz opiekunowie stażu
nauczyciele stażyści

nauczyciele kontraktowi

nauczyciele mianowani

opiekunowie nauczycieli
stażystów i kontraktowych

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń)
Temat
Przedszkole przyjazne rodzicom.

Przedszkole przyjazne rodzicom
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Dla kogo
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmin:
Poczesna, Kamienica Polska,
Starcza, Woźniki, Kruszyna
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmin:
Olsztyn, Janów, Przyrów,
Dąbrowa Ziel., Koniecpol

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

18.10.2004r.
godz.1400

Przedszkole
w Poczesnej

K. Bednarczyk

25.10.2004r.
godz.1330

Przedszkole
w Przyrowie

K. Bednarczyk
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Temat
Przedszkole przyjazne rodzicom

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmin:
Blachownia, Konopiska, Herby

27.10.2004r.
godz.1330

Przedszkole
w Blachowni

K. Bednarczyk

Awans zawodowy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Konstruowanie programów.
Edukacja ekologiczna w przedszkolu.

nauczyciele przedszkoli gminy Myszków

Wspomaganie rozwoju ucznia w
klasie integracyjnej (lekcja otwarta).

nauczyciele kształcenia zintegrowanego, pracujący
w klasach integracyjnych –
gmina Myszków
nauczyciele kształcenia zintegrowanego
katecheci rozpoczynający
staż na stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego
katecheci rozpoczynający
staż na stopień zawodowy
nauczyciela mianowanego
katecheci rozpoczynający
staż na stopień zawodowy
nauczyciela kontraktowego
katecheci SP
katecheci gimnazjów

-Edukacja przez ruch w kształceniu
zintegrowanym .
Rozwój zawodowy nauczyciela mianowanego.
Rozwój zawodowy nauczyciela kontraktowego
Rozwój zawodowy nauczyciela stażysty
Dlaczego wolontariat w szkole?

Awans zawodowy nauczyciela

nauczyciele przedszkoli gminy Myszków

15.09.2004r.
godz.1500
20.10.2004r.
godz. 1500

A. Kosakowska
I. Ciuk

27.10.2004
godz.1330

SP nr 1
w Myszkowie

A. Kosakowska

07.09.2004r
godz.1530

TZN
w Częstochowie

E. Matysiak

09.09.2004r
godz.1530

TZN
w Częstochowie

E. Matysiak

21.09.2004r
godz.1530

TZN
w Częstochowie

E. Matysiak

06.10.2004 r
20.10.2004 r
godz.1500

Instytut Teologiczny w Częstochowie
ZS nr 3
w Myszkowie
SP nr 3
w Myszkowie
ZS nr 5
w Myszkowie
SP nr 5
w Myszkowie
SP nr 2
w Kamienicy
Polskiej
ZS nr 3
w Myszkowie
Gimnazjum nr 3
w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

nauczyciele matematyki
szkół podstawowych gminy
Koziegłowy, Niegowa, Żarki,
Myszków

20.09.2004
godz. 1400

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych gminy Kamienica Pol., Poraj, Woźniki

27.09.2004
godz. 1400

nauczyciele matematyki
szkół gimnazjalnych

Komputer na lekcjach matematyki

zainteresowani nauczyciele

Spotkanie organizacyjne – ewaluacja
potrzeb nauczycieli w zakresie doradztwa.
Rozpoczęcie cyklu spotkań „Uczeń
pyta – nauczyciel odpowiada”
Wycieczka do Elektrowni Łagisza
w Będzinie – zwiedzanie jednej
z najnowocześniejszych oczyszczalni
ścieków i punktów uzdatniania wody
w Europie

zainteresowani nauczyciele
powiatu myszkowskiego

G.Bera

Zespół Szkół
Publicznych Nr
5 w Myszkowie

zainteresowani nauczyciele

Zadania tekstowe w nauczaniu matematyki

G. Bera
J. Mielczarek

29.09.2004
godz.1330

06.09.2004
godz. 1400
Zadania tekstowe w nauczaniu matematyki

Przedszkole nr 1
w Myszkowie
ul.Sucharskiego
Przedszkole nr 1
w Myszkowie
ul.Sucharskiego

04.10.2004
godz. 1400
20.10.2004
godz. 1330
22.09.2004
godz. 1500

zainteresowani nauczyciele
powiatu myszkowskiego
22.10.2004

E. Matysiak

J. Węgrzyn

J. Węgrzyn

J. Węgrzyn

J. Węgrzyn

A. Wojciechowska

Zespół Szkół Nr 5
Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska
–Ludwig

zgłoszenia telefoniczne do
10.10.2004 pod
numerami telefonów: 313-25-46
(godz. dopołudniowe) 313-1136 (godz. popołudniowe)

G. Wróblewska
–Ludwig
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Doskonalenie nauczycieli – odpłatne (obowiązują karty zgłoszenia)
Szczegółowy program kursów zawiera publikacja „OFERTA EDUKACYJNA - DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI r. szk. 2004/2005”, tzw. „Zielona książeczka”

Kursy kwalifikacyjne

nr wg oferty liczba godz.

Organizacja i zarządzanie oświatą ................................................................................................ 1/2004 ..........242
Oligofrenopedagogika .................................................................................................................. 2/2004 ..........260
Przyroda ........................................................................................................................................ 3/2004 ..........300
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ........................................................... 4/2004 ..........270
Pedagogika opiekuńcza ................................................................................................................ 5/2004 ..........270
Terapia pedagogiczna ................................................................................................................... 6/2004 ..........270
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ................................................................................. 7/2004 ..........270
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka ............................................................... 8/2004 ..........300
Wychowanie seksualne i prorodzinne ........................................................................................... 9/2004 ..........110
Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................ 10/2004 ..........250

Kursy doskonalące
Kadra kierownicza
Autoewaluacja w szkole ............................................................................................................. 11/2004 ............20
Czy nasza szkoła jest dobra? ....................................................................................................... 12/2004 ............10
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny.......................................................................... 13/2004 ..........120
Awans zawodowy dyrektora szkoły ........................................................................................... 14/2004 ............15
Program rozwoju szkoły ............................................................................................................. 15/2004 ............15
Jak organizować wewnątrzszkolne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów? ...........................16/2004.............. 25
Program poprawy efektów kształcenia ........................................................................................ 17/2004 ............15
Egzaminy zawodowe w zreformowanej szkole zawodowej ...................................................... 18/2004 ............10

Przedszkola
Rodzina z problemem alkoholowym ......................................................................................... 19/2004 ............20
Szkoła dla rodziców i wychowawców ........................................................................................ 20/2004 ............40
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego ............................................................................ 21/2004 ............20
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny.......................................................................... 22/2004 ..........120
Kurs dla opiekunów stażu ........................................................................................................... 23/2004 ............20
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych ...................................................................... 24/2004 ............20
Jak spełnić wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego ...................... 25/2004 ............20
Awans zawodowy nauczyciela przedszkola ............................................................................... 26/2004 ............10
Jak rozpoznać twórcze dziecko w przedszkolu? ........................................................................ 27/2004 ............12
Współpraca przedszkola z rodzicami ......................................................................................... 28/2004 ............10
Wychowanie przedszkolne w świetle pedagogiki Marii Montessori ......................................... 29/2004 ............15
Rola gier i zabaw ruchowych we wszechstronnym wychowaniu dziecka .................................. 30/2004 ............12
Sprawność fizyczna i motoryczność człowieka – różne koncepcje pojęciowe i klasyfikacyjne 31/2004 ............15
Właściwości morfo-fizjologiczne organizmu dzieci w wieku 5–6 lat ........................................ 32/2004 ............15
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z dziećmi w wieku 5–6 lat .............................................. 33/2004 ............15

Szkoły podstawowe
Konstruowanie programów nauczania i projektów edukacyjnych ............................................. 34/2004 ............25
Jak uczyć się trzy razy szybciej – wybrane techniki mnemoniczne ............................................ 35/2004 ............16
,,Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym” .......................................... 36/2004 ............25
Tworzenie i realizacja programów ścieżek edukacyjnych przez rady pedagogiczne ................. 37/2004 ..............7
Metodyka kształcenia zintegrowanego ....................................................................................... 38/2004 ............50
Aktywizujące metody i techniki nauczania w edukacji zintegrowanej ....................................... 39/2004 ............20
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Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej w kształceniu zintegrowanym .................... 40/2004 ............30
Pomiar dydaktyczny i ocenianie w kształceniu zintegrowanym ................................................. 41/2004 ............60
Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego ......... 42/2004 ............15
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ........................................................................... 43/2004 ............20
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych ...... 44/2004 ............20
Edukacja europejska w edukacji zintegrowanej .......................................................................... 45/2004 ............30
Umiejętności kluczowe w edukacji zintegrowanej w oparciu o aktywne metody nauczania ..... 46/2004 ............40
Rodzina z problemem alkoholowym .......................................................................................... 47/2004 ............20
Szkoła dla rodziców i wychowawców ....................................................................................... 48/2004 ............40
Vademecum wychowawcy. Psychologiczne umiejętności nauczyciela .................................... 49/2004 ............25
Radzenie sobie z agresją wśród dzieci i młodzieży .................................................................... 50/2004 ............25
Współpraca z rodzicami ............................................................................................................. 51/2004 ............20
Wychowanie komunikacyjne ...................................................................................................... 52/2004 ............20
Interwencja profilaktyczna w szkole ........................................................................................... 53/2004 ............25
Sztuka porozumiewania się w szkole ......................................................................................... 54/2004 ............20
Konstruowanie ankiety ............................................................................................................... 55/2004 ............20
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego ............................................................................ 56/2004 ............20
Jak żyć wśród ludzi? .................................................................................................................... 57/2004 ............15
Sztuka wprowadzania zmian w klasie i w szkole ........................................................................ 58/2004 ............15
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny.......................................................................... 59/2004 ..........120
Podstawy tańca dla nauczycieli opiekunów zespołów artystycznych ......................................... 60/2004 ............40
Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela ................................................................................... 61/2004 ............30
Konstruowanie programów zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacji twórczej,
scenariuszy zajęć zespołów i kół zainteresowań oraz uroczystości szkolnych ...................... 62/2004 ............30
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych ...................................................................... 63/2004 ............20
Pomiar dydaktyczny w przedmiotach humanistycznych ........................................................... 64/2004 ...........50
Kurs dla opiekunów stażu ........................................................................................................... 65/2004 ............20
Podstawy pomiaru dydaktycznego .............................................................................................. 66/2004 ............35
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych ............................................................... 67/2004 ............20
Jak spełnić wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego ...................... 68/2004 ............20
Hospitacja diagnozująca w pracy nauczyciela ........................................................................... 69/2004 ............10
Wykorzystanie wyników sprawdzianu do budowy programu poprawy efektów kształcenia ..... 70/2004 ............20
Ocenianie uczniów z opinią i orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej .............. 71/2004 ............35
Zaawansowane wykorzystanie pakietu MsOffice 2003 w pracy nauczyciela ........................... 72/2004 ............20
Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela .................................................................... 73/2004 ............20
Podstawowy kurs posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela ...................................... 74/2004 ............35
Zastosowanie i wykorzystanie sieci Internet w pracy nauczyciela ............................................. 75/2004 ............20
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku..................... 76/2004 ............25
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania ........................................................................... 77/2004 ............35
Metoda projektów w edukacji europejskiej ................................................................................. 78/2004 ............25
Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej .......................................................... 79/2004 ............30
Edukacja europejska w szkole podstawowej ............................................................................... 80/2004 ............20
Jak skutecznie uczyć przyrody? ................................................................................................. 81/2004 ............20
Metoda projektów w integracji międzyprzedmiotowej i ścieżkach edukacyjnych .................... 82/2004 ............20
Edukacja ekologiczna w procesie rozwijania uzdolnień uczniów .............................................. 83/2004 ............20
Opracowanie terenowej ścieżki przyrodniczo – kulturowej ....................................................... 84/2004 ............20
Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania ćwiczeń fizycznych u dzieci i młodzieży ......... 85/2004 ............15
Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego .......... 86/2004 ............12

Gimnazja
Konstruowanie programów nauczania i projektów edukacyjnych ............................................. 87/2004 ........ 25
Jak uczyć się trzy razy szybciej – wybrane techniki mnemoniczne ........................................... 88/2004 ......... 16
,,Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym” ........................................... 89/2004 ......... 25
Tworzenie i realizacja programów ścieżek edukacyjnych przez rady pedagogiczne ................ 90/2004 ........... 7
Radzenie sobie z agresją wśród dzieci i młodzieży .................................................................... 91/2004 ......... 25
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Vademecum wychowawcy. Psychologiczne umiejętności nauczyciela ..................................... 92/2004 ......... 25
Współpraca z rodzicami .............................................................................................................. 93/2004 ......... 20
Profilaktyka narkomanii ............................................................................................................. 94/2004 ......... 25
Szkolny program profilaktyki ..................................................................................................... 95/2004 ........ 20
Asertywność w życiu młodego człowieka .................................................................................. 96/2004 ......... 30
Interwencja profilaktyczna w szkole ........................................................................................... 97/2004 ......... 25
Sztuka porozumiewania się w szkole ......................................................................................... 98/2004 ......... 20
Konstruowanie ankiety ............................................................................................................... 99/2004 ......... 20
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego .......................................................................... 100/2004 ......... 20
Jak żyć wśród ludzi? .................................................................................................................. 101/2004 ......... 15
Sztuka wprowadzania zmian w klasie i w szkole ...................................................................... 102/2004 ......... 15
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny........................................................................ 103/2004 ....... 120
Podstawy tańca dla nauczycieli opiekunów zespołów artystycznych ....................................... 104/2004 ......... 40
Konstruowanie programów zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacji twórczej,
scenariuszy zajęć zespołów i kół zainteresowań oraz uroczystości szkolnych .................... 105/2004 ......... 30
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych .................................................................... 106/2004 ......... 20
Pomiar dydaktyczny w przedmiotach humanistycznych ......................................................... 107/2004 ......... 50
Kurs dla opiekunów stażu ......................................................................................................... 108/2004 ......... 20
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych ............................................................. 109/2004 ......... 20
Podstawy pomiaru dydaktycznego ............................................................................................ 110/2004 ......... 35
Jak spełnić wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego .................... 111/2004 ......... 20
Hospitacja diagnozująca w pracy nauczyciela ......................................................................... 112/2004 ......... 10
Wykorzystywanie wyników egzaminu do budowy programu poprawy efektów kształcenia .. 113/2004 ......... 20
Ocenianie uczniów z opinią i orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej ............ 114/2004 ......... 35
Zaawansowane wykorzystanie pakietu MsOffice 2003 w pracy nauczyciela ......................... 115/2004 ......... 20
Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela .................................................................. 116/2004 ......... 20
Podstawowy kurs posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela ................................... 117/2004 ......... 35
Zastosowanie i wykorzystanie sieci Internet w pracy nauczyciela .......................................... 118/2004 ......... 20
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku................... 119/2004 ......... 25
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania .......................................................................... 120/2004 ......... 35
Realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum........................................................................ 121/2004 ......... 30
Metoda projektów w edukacji europejskiej ............................................................................... 122/2004 ......... 25
Edukacja europejska w gimnazjum ........................................................................................... 123/2004 ......... 20
Metoda projektów w integracji międzyprzedmiotowej i ścieżkach edukacyjnych ................... 124/2004 ......... 20
Edukacja ekologiczna w procesie rozwijania uzdolnień uczniów ............................................ 125/2004 ......... 20
Opracowanie terenowej ścieżki przyrodniczo – kulturowej ..................................................... 126/2004 ......... 20
Wskazania i przeciwwskazania do uprawiania ćwiczeń fizycznych u dzieci i młodzieży ....... 127/2004 ......... 15
Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego ........ 128/2004 ......... 12

Szkoły ponadgimnazjalne
Konstruowanie programów nauczania i projektów edukacyjnych .......................................... 129/2004 ............25
Jak uczyć się trzy razy szybciej – wybrane techniki mnemoniczne .......................................... 130/2004 ............16
,,Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym” ......................................... 131/2004 ............25
Tworzenie i realizacja programów ścieżek edukacyjnych przez rady pedagogiczne ............... 132/2004 ..............7
Asertywność w życiu młodego człowieka ................................................................................ 133/2004 ............30
Profilaktyka narkomanii ............................................................................................................ 134/2004 ............25
Szkolny program profilaktyki.................................................................................................... 135/2004 ............20
Vademecum wychowawcy. Psychologiczne umiejętności nauczyciela ................................... 136/2004 ............25
Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe ................................................................... 137/2004 ............25
Interwencja profilaktyczna w szkole ......................................................................................... 138/2004 ............25
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego .......................................................................... 139/2004 ............20
Jak żyć wśród ludzi? .................................................................................................................. 140/2004 ............15
Sztuka wprowadzania zmian w klasie i w szkole ...................................................................... 141/2004 ............15
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny........................................................................ 142/2004 ..........120
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Konstruowanie programów zajęć pozalekcyjnych, projektów edukacji twórczej,
scenariuszy zajęć zespołów i kół zainteresowań oraz uroczystości szkolnych .................... 143/2004 ............30
Kurs dla opiekunów stażu ......................................................................................................... 144/2004 ............20
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych .................................................................... 145/2004 ............20
Pomiar dydaktyczny w przedmiotach humanistycznych ......................................................... 146/2004 ............50
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych .............................................................. 147/2004 ............20
Podstawy pomiaru dydaktycznego ............................................................................................ 148/2004 ............35
Jak spełnić wymagania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego .................... 149/2004 ............20
Hospitacja diagnozująca w pracy nauczyciela .......................................................................... 150/2004 ............10
Zaawansowane wykorzystanie pakietu MsOffice 2003 w pracy nauczyciela ......................... 151/2004 ............20
Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela ................................................................... 152/2004 ............20
Podstawowy kurs posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela .................................... 153/2004 ............35
Zastosowanie i wykorzystanie sieci Internet w pracy nauczyciela ........................................... 154/2004 ............35
Internet w edukacji dla zrównoważonego rozwoju ................................................................... 155/2004 ............35
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku................... 156/2004 ............25
Elementy pomiaru dydaktycznego i oceniania ......................................................................... 157/2004 ............35
Nowoczesne metody nauczania i uczenia się w kształceniu zawodowym ................................ 158/2004 ............30
Kształcenie prozawodowe i zawodowe w liceum profilowanym ............................................. 159/2004 ............10
Egzamin zawodowy w zreformowanej szkole zawodowej ....................................................... 160/2004 ............10
Metoda projektów w edukacji europejskiej ............................................................................... 161/2004 ............25
Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej ............................................... 162/2004 ............30
Realizacja ścieżek edukacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów
oraz w programie wychowawczym szkoły ponadgimnazjalnej .......................................... 163/2004 ............20
Metoda projektów w integracji międzyprzedmiotowej i ścieżkach edukacyjnych .................. 164/2004 ............20

Kształcenie specjalne i integracyjne
Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe ................................................................... 165/2004 ............25
Rodzina z problemem alkoholowym ....................................................................................... 166/2004 ............20
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego .......................................................................... 167/2004 ............20
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny........................................................................ 168/2004 ..........120
Nauczanie i wychowanie w klasach i oddziałach integracyjnych ............................................. 169/2004 ............70
Praca z dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami ....................................................... 170/2004 ............40
Alternatywne metody komunikacji w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo
w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim ................................................................ 171/2004 ............30
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku................... 172/2004 ............25

Placówki oświatowe
Vademecum wychowawcy. Psychologiczne umiejętności nauczyciela .................................. 173/2004 ............25
Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe .................................................................. 174/2004 ............25
Sztuka autoprezentacji dorobku zawodowego .......................................................................... 175/2004 ............20
Kurs języka rosyjskiego – poziom elementarny........................................................................ 176/2004 ..........120
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku................... 177/2004 ............25
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2004/2005

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 2004/2005”) ............................................................................
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 1999 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
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