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

styczeń-luty 2004 r.

Częstochowa, grudzień 2003

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w marcu 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 marcowego:
12.01 – 15.01.2004 r. (poniedziałek-czwartek) w godz. 900 - 1500
16.01.2004 r. (piątek) w godz. 1000 - 1700
17.01.2004 r. (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 216
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Doskonalenie nauczycieli - nieodpłatne
Kształcenie ustawiczne dyrektorów szkół
Temat
Konstruowanie narzędzi do ewaluacji
pracy przedszkola

Dla kogo
dyrektorzy przedszkoli

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

6.01.2004 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Wizytatorzy KO
B. Harasimowicz
J. Mielczarek

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

7.01.2004 r.
godz. 1000

SOD
w Częstochowie
ul. Kosmowskiej 5

Wsparcie dla doradców metodycznych
Temat
Przemoc i agresja w szkole

Dla kogo
nauczyciele doradcy
metodyczni

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Szkolny Klub Europejski – warsztaty cz. I (Planowanie i dokumentowanie działań)
Szkolny Klub Europejski – warsztaty cz. I (Planowanie i dokumentowanie działań)
Szkolny Klub Europejski – warsztaty cz. II (Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych i środowiskowych)
Szkolny Klub Europejski – warsztaty cz. II (Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych i środowiskowych)
Seminarium –
Projektowanie autoewaluacji
w szkole
Seminarium –
Projektowanie autoewaluacji
w szkole
Seminarium –
Projektowanie autoewaluacji
w szkole
Nauka języka obcego dziecka
w wieku przedszkolnym
Nauka języka obcego dziecka
w wieku przedszkolnym
Języki obce w kształceniu
zintegrowanym (klasy I – III)
Języki obce w kształceniu
zintegrowanym (klasy I – III)
Artykulacja jako jeden ze sposobów
uzewnętrzniania mowy (techniki
artykulacyjne) a rozwijanie
sprawności mówienia na zajęciach
edukacyjnych z języka obcego

Dla kogo
Opiekunowie SKE z gimnazjum
Opiekunowie SKE ze szkół
ponadgimnazjalnych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

8.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 236

D. Bernacka

14.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 201

D. Bernacka

5.02.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 236

D. Bernacka

10.02.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 231

D. Bernacka

9.01.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.236

B.Harasimowicz

16.01.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.236

B.Harasimowicz

23.01.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.201

B.Harasimowicz

06.01.2004 r.
godz. 1500
13.01.2004 r.
godz. 1500
20.01.2004 r.
godz.1500
27.01.2004 r.
godz.1500

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

J. Jakubowska
J.Mielczarek
J. Jakubowska
J.Mielczarek
J.Jakubowska

03.02.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

J.Jakubowska
A.MielczarekKoniecka

Opiekunowie SKE z gimnazjum

Opiekunowie SKE ze szkół
ponadgimnazjalnych

nauczyciele przedszkoli
członkowie zespołów ds.
mierzenia jakości pracy
nauczyciele szkoły podstawowej członkowie zespołów ds.
mierzenia jakości pracy
nauczyciele gimnazjum członkowie zespołów ds.
mierzenia jakości pracy
nauczyciele języka angielskiego
i języka francuskiego
nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego
nauczyciele języka angielskiego
i języka francuskiego
nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego
nauczyciele języka angielskiego
i języka francuskiego

J.Jakubowska
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Temat

Dla kogo

Artykulacja jako jeden ze sposobów
uzewnętrzniania mowy (techniki
artykulacyjne) a rozwijanie
sprawności mówienia na zajęciach
edukacyjnych z języka obcego
„Bliżej własnego regionu”
Twórczość na rzecz regionu.
- Twórcy ludowi
- Twórcy profesjonalni
- Twórczość ucznia i nauczyciela.
„Szkoła kolebką talentów”
Różne sposoby prezentowania
własnych zainteresowań i zdolności.
Przygotowanie konspektu „Sceny
Prezentacji”
„Edukacja kulturalna dzieci
i młodzieży” Źródła informacji
i przekazu i ich rola w edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży.
Konstruowanie testów z chemii wg
konwencji „Nowej matury”cykliczne warsztaty – III spotkanie
Konstruowanie testów z chemii wg
konwencji „Nowej matury”cykliczne warsztaty – IV spotkanie
Konstruowanie i opiniowanie
programu samodzielnie
opracowanego przez nauczyciela
wychowania przedszkolnego.
Konstruowanie i opiniowanie
programu samodzielnie
opracowanego przez nauczyciela
wychowania przedszkolnego
Konstruowanie i opiniowanie
programu samodzielnie
opracowanego przez nauczyciela
wychowania przedszkolnego
. Wykorzystanie metody dobrego
startu w pracy korekcyjnokompensacyjnej i wyrównawczej
Wykorzystanie metody dobrego
startu w pracy korekcyjnokompensacyjnej i wyrównawczej
Różnorodne formy pracy w świetlicy
szkolnej. Edukacja teatralna.

nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego

Warsztaty – Wymagania edukacyjne
z matematyki w szkołach
kończących się maturą a kryteria
oceniania (kontynuacja)
Warsztaty – Wymagania edukacyjne
z matematyki w szkołach
kończących się maturą a kryteria
oceniania (kontynuacja)
Warsztaty – Wymagania edukacyjne
w stosunku do uczniów z
dyskalkulią (kontynuacja)
Warsztaty – Wymagania edukacyjne
w stosunku do uczniów z
dyskalkulią (kontynuacja)

nauczyciele liceów i techników
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nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół
ponadgimnazjalnych
nauczyciele chemii, którzy
zadeklarowali swój udział
nauczyciele chemii, którzy
zadeklarowali swój udział
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu myszkowskiego
i lublinieckiego
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu kłobuckiego
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu częstochowskiego
i Częstochowy
nauczycieli szkól podstawowych
powiatu ,lublinieckiego,
myszkowskiego, kłobuckiego
nauczycieli szkól podstawowych
powiatu ziemskiego
i Częstochowy
nauczyciele- wychowawcy
świetlic szkół podstawowych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.02.2004 r.

RODN „WOM”
s.237

J.Jakubowska
A.MielczarekKoniecka

07.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

21.01.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

04.02.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

20.01.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

R. Kluba

10.02.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

R. Kluba

15.01.2004 r.
godz.1430

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

21.01.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Mielczarek

28.01.2004 r.
godz.1430

RODN „WOM”
s.231

J. Mielczarek

4.02.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U.Mielczarek

12.01.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.236

U.Mielczarek

14.02.2004 r.
godz. 1530

SP nr 48
w Częstochowie
ul Schillera

D. Porada
M. Kapkowska
U. Mielczarek

22.01.2004 r.
godz. 1600

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

12.02.2004 r.
godz. 1600

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

13.01.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

27.01.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

nauczyciele liceów i techników

nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
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Temat

Dla kogo

Warsztaty – Wykorzystanie metody
projektu w nauczaniu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych
(kontynuacja)
Budowa i sposoby realizacji ścieżek
edukacyjnych z zakresu edukacji
europejskiej
Doskonalenie nauczania metodami
aktywnymi w tym metodą projektów
Metoda projektów w edukacji
europejskiej
Kształcenie umiejętności
w edukacji humanistycznej
w oparciu o aktywne metody
nauczania
Praca nauczyciela na rzecz rozwoju
ucznia zdolnego i uzdolnionego

nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych
Przewodniczący rejonowych
komisji Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego
z Biologii
nauczyciele wychowania
fizycznego

Czynniki warunkujące jakość lekcji
wychowania fizycznego:
1. czynniki pedagogiczne
2. treści lekcji
3. metody, zasady, formy pracy
4. atmosfera psychospołeczna zajęć
Poziom czynników, które warunkują nauczyciele wychowania
jakość lekcji wychowania
fizycznego
fizycznego a wybrane wymiary
osobowości nauczyciela:
- ekstrawersja
- neurotyzm

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

5.02.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

14.01.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

22.01.2003 r.
godz. 1500
29.01.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 236

11.02.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

15.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
w Częstochowie
s. 201

M. Wasik-Tyrała

15.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
Aula „Forum”

G. Wosik

19.01.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
Aula „Forum”

G. Wosik

M. Tubielewicz
M. Tubielewicz

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Konstruowanie narzędzi
do ewaluacji pracy szkoły
i rozwoju zawodowego

LIDERZY WDN
(bez przedszkoli)
szkoły podstawowe
i gimnazjalne

7.01.2004 r.
godz. 1300

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Konstruowanie narzędzi
do ewaluacji pracy szkoły
i rozwoju zawodowego

LIDERZY WDN
szkoły ponadgimnazjalne

6.01.2004 r.
godz. 1330

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

11.02.2003r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

02.02.2004 r.
godz.14 30

RODN ,,WOM”
s. 236

J. Mielczarek

Awans zawodowy nauczycieli
przedmiotów artystycznych.
Sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego za okres stażu.
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych dokumentowanie dorobku
zawodowego.

nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Prowadzący
B. Harasimowicz
G. Kawecka-Karaś
R. Kluba
K. Świerczyński
B. Harasimowicz
G. Kawecka-Karaś
R. Kluba
K. Świerczyński
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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
Aneta Wojciechowska – matematyka
Grażyna Wróblewska-Ludwig - biologia i przyroda
Grażyna Bera - wychowanie przedszkolne
Aleksandra Kosakowska - kształcenie zintegrowane

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

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Organizowanie zabaw i gier
terenowych.

Organizowanie zabaw i gier
terenowych

Organizowanie zabaw i gier
terenowych

Dziedzictwo kulturowe – Małe
ojczyzny. Cz.I.
Projekt edukacyjny jako metoda
w nauczaniu sztuki – część II
Sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego

Dla kogo
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Poczesna, Kamienica
Polska, Starcza, Woźniki.
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych g.:
Olsztyn, Janów, Przyrów,
Dąbrowa Zielona, Koniecpol.
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Blachownia,
Konopiska, Herby, Sieraków,
Kochanowice, Lisów,
Kochcice.
nauczyciele przedszkoli
gminy Myszków
nauczyciele sztuki (plastyka)
zainteresowani nauczyciele
z powiatu myszkowskiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

04.02..2004 r.
godz.1400

Szkoła
Podstawowa
w Nieradzie

K.Bednarczyk

06.02.2004 r.
godz.1330

Przedszkole
w Janowie

K.Bednarczyk

11.02.2004 r.
1330

Przedszkole nr 2
W Blachowni

K.Bednarczyk

11.02.2004 r.
godz.1500
07.01.2004 r.
godz. 1300

Przedszkole nr 1
w Myszkowie
SP nr 1
w Myszkowie
SP
w Żarkach Letnisku
Zespół Szkół
Publicznych
Nr 5
w Myszkowie
Zespół Szkół
Publicznych
Nr 3
w Myszkowie

30.01.2004 r.
godz. 1300

Jak poprowadzić zajęcia
zintegrowane z wykorzystaniem
komputera?

nauczyciele kształcenia
zintegrowanego - gmina
Myszków .

7.01.2004 r.
godz.1330

Współpraca z rodzicami i treści
wychowawcze w edukacji
wczesnoszkolnej.

nauczyciele kształcenia
zintegrowanego - gmina
Myszków.

4.02.2004 r.
godz.1330

Jak należy organizować lekcję
matematyki pod kątem hospitacji
diagnozującej

nauczyciele matematyki SP
gm. Woźniki, Kamienica
Polska, Poraj, Niegowa,
Żarki, Myszków,
Koziegłowy
Jak należy organizować lekcję
nauczyciele matematyki
matematyki pod kątem hospitacji
szkół gimnazjalnych
diagnozującej
gm. Woźniki, Kamienica
Polska, Poraj, Niegowa,
Żarki, Myszków,
Koziegłowy
Praca z uczniem zdolnym - spotkanie nauczyciele biologii powiatu
dla nauczycieli biologii w
myszkowskiego
gimnazjach
w sprawie II Powiatowego Konkursu
Biologicznego
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G. Bera
M.Drzewiecka
M.Drzewiecka
A. Kosakowska
Informatyk
ZSP nr5

A. Kosakowska

05.01.2004 r.
godz. 1400

Zespół Szkół
Nr 5
Myszków

J. Węgrzyn

12.01.2004 r.
godz. 1400

Zespół Szkół
Nr 3
Myszków

J. Węgrzyn

14. 01. 2004 r.
godz. 1500

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

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

Znajdziecie tu Państwo:

- aktualności oświatowe
- forum nauczycieli
- przydatne linki
- “Kwartalnik Nauczycielski”
- informacje o: ofercie doskonalenia
aktach prawnych
strukturze RODN “WOM”

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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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2003/2004

na doskonalenie zawodowe organizowane
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli „WOM” w Częstochowie
(Zgłoszenia można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Tytuł szkolenia/kursu: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Numer formy doskonalenia (z „Oferty edukacyjnej 2003/2004): ............................................................................
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 1998 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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