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

wrzesień-październik 2003 r.
Kształcenie ustawiczne dyrektorów szkół
Temat
Analiza wyników badania osiągnięć
edukacyjnych uczniów klas III szkoły
podstawowej w roku szkolnym
2002/2003

Analiza wyników sprawdzianu w VI
klasie szkoły podstawowej - sposoby
tworzenia programów naprawczych.
Analiza wyników egzaminu
gimnazjalnego - sposoby tworzenia
programów naprawczych.

Dla kogo
dyrektorzy szkół
podstawowych
z Częstochowy
dyrektorzy szkół
podstawowych z powiatu
kłobuckiego
i myszkowskiego
dyrektorzy szkół
podstawowych z powiatu
częstochowskiego
wicedyrektorzy szkół
podstawowych - wszyscy
dyrektorzy szkół
podstawowych z powiatu
lublinieckiego
dyrektorzy szkół
gimnazjalnych
wicedyrektorzy szkół
gimnazjalnych

Standardy wymagań będące podstawą
przeprowadzania egzaminu
maturalnego. Matura 2005 r.

dyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych
wicedyrektorzy szkół
ponadgimnazjalnych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

22.09.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

wizytatorzy KO
B. Długosz
R. Kluba

23.09.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

wizytatorzy KO
B. Długosz
R. Kluba

24.09.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

29.09.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

07.10.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

09.10.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

10.10.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

21.10.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

22.10.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

wizytatorzy KO
B. Długosz
R. Kluba
wizytatorzy KO
B. Długosz
R. Kluba
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Romański
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Romański
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Romański
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Romański
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Romański

Doskonalenie nauczycieli - nieodpłatne
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
,,Praca z uczniem uzdolnionym
humanistycznie” - warsztaty cz. I

Dla kogo
nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów

(Analiza aktów prawnych i procedur)

,,Praca z uczniem uzdolnionym
humanistycznie” - warsztaty cz. II

nauczyciele gimnazjów

(Metody i formy pracy w gimnazjum)

,,Praca z uczniem uzdolnionym
humanistycznie” - warsztaty cz. II

nauczyciele szkół
podstawowych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

23.09.2003r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

D. Bernacka

30.09.2003r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

D. Bernacka

08.10.2003r.

RODN ,,WOM”
s. 231

Danuta Bernacka

21.10.03
godz. 1500
28.10.03
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237
RODN „WOM”
s. 236

J. Jakubowska
M. Zięba
J. Jakubowska
B. Janus-Lewczyńska

22.09.2003r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

29.09.2003r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

20.10.2003r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz
U.Mielczarek
E.Doroszuk

27.10.2003r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz
J. Mielczarek

08.10.2003r.
godz.1400

RODN ,,WOM”
s. 236

J..Mielczarek

22.10.2003r.
godz.1400

RODN ,,WOM”
s. 236

J. Mielczarek

16 09 2003r
godz 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

U. Mielczarek

29 09 2003r
godz 1500

RODN ,,WOM”
s. 236

U. Mielczarek

10.10.2003r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 236

K. Świerczyński

17.10.2003
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 236

K. Świerczyński

24.10.2003
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 236

K. Świerczyński

19.09.2003r.
godz. 800

Ośrodek
Szkoleniowy
RODN”WOM”
w Złotym Potoku
RODN ,,WOM”
s. 201

(Metody i formy pracy w szk. podst.)

Jak pracować z dziećmi zdolnymi na
zajęciach edukacyjnych z j. obcego
Jak pracować z dziećmi zdolnymi na
zajęciach edukacyjnych z j. obcego
„Bliżej własnego regionu”
Planowanie edukacji regionalnej
w szkole. Opracowywanie zeszytu
„Bliżej własnego regionu”
„Szkoła kolebką talentów”
Rozpoznawanie ucznia twórczego.
Uczeń uzdolniony artystycznie
Profilaktyczna i terapeutyczna rola
pedagogiki zabawy - metody pracy
z grupą
Przygotowanie uczniów do aktywnego
poznawania dziedzictwa kulturowego
własnego regionu. Przygotowanie pakietu promującego własny region
w krajach UE
Diagnoza potrzeb rozwojowych
i monitorowanie rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym. Cz.I

nauczyciele języka
niemieckiego i rosyjskiego
nauczyciele języka
angielskiego i francuskiego
nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

Diagnoza potrzeb rozwojowych
i monitorowanie rozwoju dziecka
w wieku przedszkolnym. Cz.I
Planowanie pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej

nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu kłobuckiego
wychowawcy świetlic
szkolnych szkół powiatu
myszkowskiego
i kłobuckiego
wychowawcy świetlic
szkolnych szkół powiatu
ziemskiego i Częstochowy
nauczyciele liceów
i techników

Planowanie pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej
Warsztaty - Wymagania edukacyjne
z matematyki w szkołach kończących
się maturą a kryteria oceniania
Warsztaty - Wymagania edukacyjne
w stosunku do uczniów z dyskalkulią
Warsztaty - Wykorzystanie metody
projektu w nauczaniu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
Dydaktyka edukacji przyrodniczej
w terenie. - Warsztaty

nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych

nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
powiatu częstochowskiego,
myszkowskiego

nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów
nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów
nauczyciele wszystkich
typów szkół.

Kartę zgłoszenia potwierdzającą udział w warsztatach należy przesłać
do RODN”WOM” w Częstochowie do 16.09.2003 r.

Edukacja ekologiczna
„Globalne Działania na rzecz Ziemi”
(dwudniowe warsztaty nieodpłatne)

nauczyciele
wszystkich typów szkół.

27.10.2003 r.
28.10.2003 r.
godz. 1400

M. Wasik-Tyrała
B. Długosz
LOP
M.Wasik-Tyrała
B.Długosz
Fundacja GAP
Polska
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina
17.10.2003 r.
godz. 1430

Realizacja ścieżek edukacyjnych na
lekcjach geografii.

nauczyciele geografii w
szkole ponadgimnazjalnej.

Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego - (praca z grupami
wsparcia)

nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
budowlanej

4.09.2003 r.
godz. 1500

Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego- (praca z grupami
wsparcia)

nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
budowlanej, mechanicznej,
elektrycznej, odzieżowej,
samochodowej
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych z powiatu
częstochowskiego
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych z powiatu
kłobuckiego
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych z powiatu
myszkowskiego

5.09.2003 r.
godz. 1400

Treści ścieżek edukacyjnych
w kontekście realizacji podstawy
programowej

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
sala 231

M.Wasik-Tyrała

ZST
w Częstochowie
ul. Jana Pawła II
126/130
ZSZ Nr
1w Kłobucku
ul. Zamkowa 6

J. Trzos

J. Trzos

6.10.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

M. Tubielewicz

15.10.2003r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

22.10.2003r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Informacja dla Liderów WDN znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” (www.womczest.edu.pl)
w dziale „Doskonalenie nauczycieli” oraz zastanie przekazana dyrektorom szkół na szkoleniach we wrześniu.
Temat
Rozwój i awans zawodowy
nauczycieli stażystów
Rozwój i awans zawodowy
nauczycieli kontraktowych
Rozwój i awans zawodowy
nauczycieli mianowanych
Wspieranie nauczyciela w okresie
stażu przez opiekuna
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
Rola opiekuna stażu w awansie
zawodowym nauczycieli stażystów
i kontraktowych
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów zawodowych
planowanie awansu
zawodowego
praca nad planem rozwoju
Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów humanistycznych
planowanie awansu
zawodowego
praca nad planem rozwoju

Dla kogo
nauczyciele języków obcych
- stażyści
nauczyciele
języków obcych kontraktowi
nauczyciele języków obcych
- mianowani
opiekun stażu nauczycieli
języków obcych
nauczyciele stażyści
nauczyciele kontraktowi
nauczyciele mianowani
nauczyciele opiekunowie
stażystów i kontraktowych
nauczyciele stażyści
ubiegający się o wyższy
stopień awansu
nauczyciele kontraktowi
ubiegający się o wyższy
stopień awansu
nauczyciele stażyści
ubiegający się o wyższy
stopień awansu
nauczyciele kontraktowi
ubiegający się o wyższy
stopień awansu

Termin
godzina
16.09.03
Godz. 15.00
23.09.03
godz. 15.00

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s.236
RODN „WOM”
s.236

J. Jakubowska

26.09.03
godz.15.00
30.09.03
godz. 15.00
9.09.2003
godz. 1400
16.09.2003
godz. 1400
23.09.2003
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237
RODN „WOM”
s.236
RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 244
RODN „WOM”
s. 244

J. Jakubowska

14.10.2003
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

17.09.2003
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 240

J. Trzos

24.09.2003
godz.1500

RODN „WOM”
s. 240

J. Trzos

17.09.2003
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

24.09.2003
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

J. Jakubowska

J. Jakubowska
R. Kluba
R. Kluba
R. Kluba
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Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2003/2004
Maria Drzewiecka - plastyka
Krystyna Bednarczyk - wychowanie przedszkolne
Ewa Matysiak - katecheza
Jadwiga Węgrzyn - matematyka
Grażyna Wróblewska-Ludwig - biologia i przyroda
Grażyna Bera - wychowanie przedszkolne
Aleksandra Kosowska - kształcenie zintegrowane

gmina Poraj
gmina Poczesna
gmina Poczesna
gmina Koziegłowy
gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Myszków

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Inspirująca rola nauczyciela
nauczyciele przedszkoli
w organizowaniu zabaw ruchowych - i oddz. przedszkolnych gmin:
konstruowanie scenariuszy zajęć.
Olsztyn ,Janów, Koniecpol,
Przyrów , Dąbrowa Zielona
Inspirująca rola nauczyciela
nauczyciele przedszkoli
w organizowaniu zabaw ruchowych - i oddz. przedszkolnych gmin:
konstruowanie scenariuszy zajęć.
Starcza, Kamienica Polska,
Poczesna
Inspirująca rola nauczyciela
nauczyciele przedszkoli
w organizowaniu zabaw ruchowych - i oddz. przedszkolnych gmin:
konstruowanie scenariuszy zajęć.
Blachownia , Konopiska ,
Herby, Lisów , Kochanowice
Priorytety w doskonaleniu
nauczyciele przedszkoli
nauczycieli w roku 2003-2004
gminy Myszków
Awans zawodowy nauczycieli
wychowania przedszkolnego
Wychowanie jako promocja zdrowia nauczyciele przedszkoli
„Dziś - dla jutra”
gminy Myszków
Awans zawodowy nauczyciela
nauczyciele sztuki (plastyka,
- planowanie rozwoju
muzyka)
Realizacja ścieżek edukacyjnych nauczyciele sztuki (plastyka,
muzyka)
w szkole podstawowej
Jak interpretować wyniki egzaminów zainteresowani nauczyciele
gimnazjalnych i sprawdzianów
powiatu myszkowskiego
po szkole podstawowej
Wycieczka do Muzeum
zainteresowani nauczyciele
- „Dom Chleba w Radzionkowie”
powiatu myszkowskiego
Zainteresowani nauczyciele
Zgłoszenia do 26.09.2003 r. osobiście lub telefonicznie 3131136
lub 3132546
Ocena ucznia z dysleksją na lekcjach nauczyciele matematyki SP
matematyki
pow. Myszków.
Ocena ucznia z dysleksją na lekcjach nauczyciele matematyki
matematyki
z gmin: Przyrów, Koniecpol,
Lelów, Dąbrowa Zielona
Konkursy matematyczne
nauczyciele gimnazjum
organizowane
pow. Myszków i gminy:
w roku szkolnym 2003/2004
Przyrów, Koniecpol,
Lelów, Dąbrowa Zielona
Hospitacja diagnozująca - lekcja
zainteresowani nauczyciele
otwarta z matematyki

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

29.09.2003r.
godz.13 30

Przedszkole
w Olsztynie

K.Bednarczyk

10.10.2003r.
godz.14 00

Przedszkole
w Starczy

K.Bednarczyk

13.10.2003r.
godz.13 30

Przedszkole
w Blachowni

K.Bednarczyk

10.09. 2003r.
godz.1500

Przedszkole nr 1
Myszków,
ul.Sucharskiego32

G. Bera

22.11.2003r.
godz. 1430
22.09.2003r.
godz. 1300

Przedszkole nr 7
Myszków
SP nr.1
w Myszkowie

20.10.2003R.
SP
00
godz. 13
Żarki-Letnisko
12.09.2003 r.
godz. 1400

Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie

G. Bera
M. Drzewiecka

M.Drzewiecka
G. Wróblewska-Ludwig

3.10.2003 r.
godz. 800

Zbiórka o godz.
800 przed
Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie.

08.09.2003 r.
godz. 1400

SP Nr5
Myszków

J. Węgrzyn

15.09.2003
godz. 1300

SP Nr 1
Koniecpol

J. Węgrzyn

22.09.2003 r.
godz. 1400

SP Nr3
Myszków

J. Węgrzyn

07.10.2003 r.
godz. 1400

SP Koziegłowy

G. Wróblewska-Ludwig

J. Węgrzyn
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