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

marzec-kwiecień 2004 r.

Częstochowa, luty 2004

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w czerwcu 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 czerwcowego:
22.03 – 25.03.2004 r. (poniedziałek-czwartek) w godz. 900 - 1500
26.03.2004 r. (piątek) w godz. 1000 - 1700
27.03.2004 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
Awans zawodowy dyrektora szkoły
Zapraszamy dyrektorów zainteresowanych dokumentowaniem
własnego dorobku zawodowego

Awans zawodowy dyrektora szkoły
Matura 2005

Dla kogo
dyrektorzy przedszkoli
dyrektorzy szkół podstawowych
dyrektorzy szkół gimnazjalnych
wicedyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych
dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

Termin
godzina
03.03.2004r.
godz. 1000
04.03.2004r.
godz. 1000
09.03.2004r.
godz. 1000
12.03.2004r.
godz. 1200
11.03.2004r.
godz. 1000
12.03.2004r.
godz. 900

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
Aula „FORUM”
RODN „WOM”
Aula „FORUM”
RODN „WOM”
Aula „FORUM”
RODN „WOM”
Aula „FORUM”
RODN „WOM”
Aula „FORUM”
RODN „WOM”
Aula „FORUM”

G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

31.03.2004r.
godz. 1200

RODN „WOM”
s. 208

E. Jatulewicz

Wsparcie dla doradców metodycznych
Temat
Przygotowanie nauczycieli do planowania edukacji regionalnej
i artystycznej w szkole

Dla kogo
nauczyciele doradcy

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Konkursy ogólnopolskie i projekty
młodzieżowe w działaniach proeuropejskich szkoły
Konkursy ogólnopolskie i projekty
młodzieżowe w działaniach proeuropejskich szkoły
Konkursy ogólnopolskie i projekty
młodzieżowe w działaniach proeuropejskich szkoły
Konkursy ogólnopolskie i projekty
młodzieżowe w działaniach proeuropejskich szkoły
Kształcenie umiejętności w edukacji
zintegrowanej w oparciu o aktywne
metody nauczania
Kształcenie umiejętności w edukacji
zintegrowanej w oparciu o aktywne
metody nauczania

Dla kogo

nauczyciele przedmiotów humanistycznych z powiatu częstochowskigo
nauczyciele przedmiotów humanistycznych z powiatu kłobuckiego
nauczyciele przedmiotów humanistycznych z powiatu lublinieckiego
nauczyciele przedmiotów humanistycznych
z powiatu myszkowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z Częstochowy
i z powiatu częstochowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z powiatu myszkowskiego, lublinieckiego
i kłobuckiego
Edukacja europejska
nauczyciele kształcenia zintegrow kształceniu zintegrowanym
wanego wdrażający
własne programy, powiat: częstoFORUM WYMIANY DOŚWIADchowski i Częstochowa
CZEŃ
Edukacja europejska
nauczyciele kształcenia zintegrow kształceniu zintegrowanym
wanego wdrażający własne programy, powiat: myszkowski,
FORUM WYMIANY DOŚWIADkłobucki i lubliniecki
CZEŃ
Seminarium –
nauczyciele przedszkoli członMetoda zbierania danych w procesie kowie zespołów ds. mierzenia
autoewaluacji
jakości pracy

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

03.03.2004r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 236

D. Bernacka

08.03.2004r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

D. Bernacka

14.04.2004r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

D. Bernacka

28.04.2004r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

D. Bernacka

07.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B.Długosz

14.04.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B.Długosz

21.04.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B.Długosz

28.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

2.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.236

B. Harasimowicz
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Temat

Dla kogo

Seminarium –
Metoda zbierania danych w procesie
autoewaluacji
Seminarium –
Metoda zbierania danych w procesie
autoewaluacji
Wpływ deficytów rozwojowych na
proces uczenia się języka obcego
Wpływ deficytów rozwojowych na
proces uczenia się języka obcego
Formy kontroli umiejętności językowych uczniów i ocenianie na
zajęciach edukacyjnych z języka
obcego
Formy kontroli umiejętności językowych uczniów i ocenianie na
zajęciach edukacyjnych z języka
obcego
Hospitacja zajęć z języka obcego

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

Hospitacja zajęć z języka obcego
Standardy wymagań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego.
Matura 2005.
„Bliżej własnego regionu”
Konstruowanie własnych programów nauczania

nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego
nauczyciele języka angielskiego
i języka francuskiego
nauczyciele języka niemieckiego
i języka rosyjskiego
nauczyciele języków obcych

nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
„Szkoła kolebką talentów” - Wspieranie nauczyciele szkół podstawowych,
twórczości uczniowskiej. Przygotowygimnazjów, szkół ponadgimnawanie scenariusza „II Wojewódzkiej
zjalnych
Sceny Prezentacji Nauczycieli
i Uczniów”

„Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”. Rola i wpływ wydarzeń kulturalnych na życie szkoły i ucznia.
Konstruowanie testów z chemii
wg konwencji „Nowej matury”cykliczne warsztaty
Konstruowanie testów z chemii
wg konwencji „Nowej matury”cykliczne warsztaty
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym
w aspekcie projektu podstawy programowej
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym
w aspekcie projektu podstawy programowej
Wczesne wspomaganie rozwoju
dziecka w wieku przedszkolnym
w aspekcie projektu podstawy programowej
Szkolny Klub Europejski – forum
wymiany doświadczeń
Praca z uczniem nadpobudliwym
psychoruchowo na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych
i wyrównawczych
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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
zainteresowani nauczyciele szkół
podstawowych
nauczycieli szkół podstawowych
powiatu , myszkowskiego, kłobuckiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

16.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.231

B. Harasimowicz

23.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.244

B. Harasimowicz

12.03.2004r.
godz. 1500
15.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237
RODN „WOM”
s.237

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

19.03.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.236

J.Jakubowska
B.JanusLewczyńska

22.03.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

J.Jakubowska
M.Zięba

01.04.2004r.
godz. 1500
02.04.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237
RODN „WOM”
s. 237

16.04.2004r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s. 236

J.Jakubowska

10.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

17.03.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

07.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

16.03.2004r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

R. Kluba

20.04.2004r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

15.03.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Mielczarek

22.03.2004r.
godz.15 00

RODN „WOM”
s. 201

J. Mielczarek

29.03.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.201

J. Mielczarek

19.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.201

J. Mielczarek

10.03.2004r
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U.Mielczarek

J.Jakubowska
J.Jakubowska
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Temat

Dla kogo

Praca z uczniem nadpobudliwym
psychoruchowo na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych
i wyrównawczych

nauczycieli szkół podstawowych
powiatu ziemskiego lublinieckiego

Prezentacje świetlic szkolnych
nauczyciele-wychowawcy świeUgee-bougee- różnorodne formy zajęć
tlic szkół podstawowych
świetlicowych z wykorzystaniem korelacji muzyczno-ruchowych.

Praca z uczniem nadpobudliwym
psychoruchowo na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych
i wyrównawczych
Pracownia symulacyjna w pracy
dydaktycznej nauczyciela przedmiotów ekonomicznych
Standardy egzaminacyjne
i koncepcja zewnętrznych egzaminów zawodowych
Standardy egzaminacyjne i koncepcja zewnętrznych egzaminów zawodowych
Kształcenie modułowe
Kształcenie modułowe
Warsztaty – Sposoby realizacji ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej
Warsztaty – Doskonalenie nauczania
metodami aktywnymi w tym metodą
projektów
Kształcenie umiejętności pracy w
grupie z wykorzystaniem metody
projektów
Warsztaty – Metoda projektów w
edukacji europejskiej
Edukacja europejska w szkole podstawowej i gimnazjum
Ochrona krajobrazu kulturowego.
Edukacja ekologiczna.
Edukacja regionalna – (warsztaty)
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy
z Biologii etap wojewódzki

Kształcenie uzdolnień uczniów na
lekcjach przyrody na podstawie
materiałów kartograficznych

nauczycieli szkół podstawowych
Częstochowy

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

17.03.2004
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U. Mielczarek

24.03.2004r.
godz. 1530

SP nr 40
w Częstochowie
al. Jana Pawła II

A. Filipiuk-Mojsa
U. Mielczarek

07.04.2004r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.231

U.Mielczarek

nauczyciele przedmiotów zawodowych ekonomicznych
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych
i ZSZ z powiatu kłobuckiego
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych
i ZSZ z powiatu lublinieckiego

nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z powiatu kłobuckiego
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z Lublińca
nauczyciele szkół podstawowych
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjów, szkół ponadpodstawowych
uczniowie gimnazjum, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z biologii z Częstochowy i pow.: częstochowskiego, myszkowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego

nauczyciele przyrody

Informacja o terminie i miejscu
spotkania będzie przekazana pocztą
elektroniczną

J. Trzos

03.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

11.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

18.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Tubielewicz

25.03.2004r.
godz. 1500
31.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237
RODN „WOM”
s. 231

25.03.2004r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 244

M. Wasik-Tyrała

02.04.2004r.
godz. 1000- 1130

RODN „WOM”
s. 244

M. Wasik-Tyrała

29.04.2004r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik-Tyrała

M. Tubielewicz
M. Tubielewicz

Uwaga!
W maju 2004 zostaną zorganizowane w terenie warsztaty przyrodnicze dla nauczycieli.
I/ Ścieżka dydaktyczna w Olsztynie
II/ Warsztaty terenowe w Złotym Potoku
(Dokładne daty zostaną podane w terminie późniejszym).Kartę zgłoszenia należy składać w RODN „WOM” w Częstochowie do 30.04.2004r.
Szczegółowych informacji udziela Pani konsultant Maria Wasik-Tyrała,
będą one również podane w Harmonogramie na miesiąc maj-czerwiec 2004.

Aktywność fizyczna jako czynnik
determinujący prawidłowy rozwój
fizyczny i psychiczny ucznia.
Typy osobowości nauczycieli promujących zdrowy styl życia.
Wymiar ekstrawersji i neurotyzmu.

nauczyciele wychowania fizycznego, nauczyciele
realizujący ścieżki edukacyjne
nauczyciele realizujący ścieżki
edukacyjne oraz nauczyciele wychowania fizycznego

22.03.2004r.
godz. 1530

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

G. Wosik

21.04.2004
godz. 1530

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

G. Wosik
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Temat
Katalogowanie zbiorów wg obowiązujących norm – warsztaty
bibliotekarskie

Dla kogo

nauczyciele bibliotekarze
ze szkół podstawowych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

29.03.2004r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Witkowska

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Jak realizować edukację regionalną
i artystyczną w szkole

LIDERZY szkół podstawowych

Jak realizować edukację regionalną
i artystyczną w szkole

LIDERZY szkół gimnazjalnych

LIDERZY szkół ponadgimMatura 2005
Jak realizować edukację regionalną nazjalnych
i artystyczną w szkole

Temat

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów artystycznych. Dokumentowanie
wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczycieli stażystów
– procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli stażystów
– procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z
planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, sprawozdanie z
planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, sprawozdanie z planu
rozwoju zawodowego, dokumentacja
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, sprawozdanie z planu
rozwoju zawodowego, dokumentacja
Dokumentowanie dorobku zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego
Warsztaty – Wymagania edukacyjne
w stosunku do uczniów z dyskalkulią
(zakończenie)
Warsztaty – Wykorzystanie metody projektu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (zakończenie)
Warsztaty – Wymagania edukacyjne
z matematyki w szkołach kończących się
maturą a kryteria oceniania (zakończenie)
Zadania opiekuna stażu – opracowanie
projektu oceny dorobku zawodowego
nauczyciela
Zadania opiekuna stażu – opracowanie
projektu oceny dorobku zawodowego
nauczyciela
Zadania opiekuna stażu – opracowanie
projektu oceny dorobku zawodowego
nauczyciela

nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele stażyści
z Częstochowy i pow. częstochowskiego
nauczyciele stażyści z pow.
kłobuckiego, myszkowskiego,
lublinieckiego
nauczyciele kontraktowi
z Częstochowy i pow. częstochowskiego
nauczyciele kontraktowi z pow.
kłobuckiego, myszkowskiego,
lublinieckiego
nauczyciele mianowani
z Częstochowy i pow. częstochowskiego
nauczyciele mianowani z pow.
kłobuckiego, myszkowskiego,
lublinieckiego
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
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nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele liceów i techników
nauczyciele szkół podstawowych
nauczyciele gimnazjów
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

23.03.2004 r.
godz. 1330

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

24.03.2004 r.
godz. 1330

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

25.03.2004 r.
godz. 1330

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

E. Jatulewicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Jatulewicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
E. Jatulewicz
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.04.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E.Jatulewicz

02.03.2004r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

09.03.2004r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

23.03.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.244

R. Kluba

30.03.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.244

R. Kluba

06.04.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

27.04.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

26.04.2004 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s. 201

J. Mielczarek

9.03.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

18.03.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

25.03.2004
godz. 1600

RODN „WOM”
s. 201

K. Świerczyński

8.04.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński

15.04.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński

22.04.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński
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Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Metody aktywne a kształtowanie
sprawności fizycznej dziecka
Dziedzictwo kulturowe – Małe ojczyzny. Cz.II.
Zajęcie rozwojowo – terapeutyczne
dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
Awans zawodowy nauczyciela; teoria, refleksja, praktyka
Obyczaje i obrzędy wielkanocne –
realizacja treści ścieżek edukacyjnych
Najnowsze techniki plastyczne
w procesie wychowawczym i profilaktycznym
Konstruowanie programów autorskich
Katecheza otwarta
Orędzie miłosierdzia w katechezie

Dla kogo
zainteresowani nauczyciele
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych
nauczyciele przedszkoli gminy Myszków
nauczyciele przedszkoli gminy Myszków
zainteresowani nauczyciele
z powiatu myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
z powiatu myszkowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego – gmina
Myszków
nauczyciele kształcenia zintegrowanego - gmina Myszków.
katecheci Archidiecezji
Częstochowskiej
katecheci Archidiecezji
Częstochowskiej
zainteresowani katecheci

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Nauczyciel kontraktowy przed komi- zainteresowani katecheci
sją egzaminacyjną
Nauczyciel stażysta przed komisją
zainteresowani katecheci
kwalifikacyjną
Profilaktyka uzależnień – cz. I i II
katecheci Archidiecezji
Częstochowskiej
Jak osiągnąć sukces na egzaminie
gimnazjalnym
Finał Wojewódzkiego Konkursu
Matematycznego
Konkurs matematyczny dla uczniów
klas VI
Hospitacja diagnozująca

nauczyciele matematyki w gimnazjum z gmin: Woźniki, Kamienica Pol., Koziegłowy, Poraj,
Niegowa, Żarki, Myszków
uczniowie gimnazjum, którzy
zakwalifikowali się do III etapu

zainteresowani nauczyciele

nauczyciele gminy Koniecpol
i Lelów
Zebranie nauczycieli biologii w spra- nauczyciele biologii z powiawie III Powiatowego Konkursu Bio- tu myszkowskiego
logicznego dla uczniów gimnazjum
Kształcenie uzdolnień uczniów na
nauczyciele biologii i z przylekcjach biologii i przyrody
rody powiatu myszkowskiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

02.04.2004r.
godz.1000

Gab.metodyczny
Przedszkole
w Hucie Starej B

K. Bednarczyk

24.03.2004r.
godz.1500

Przedszkole Nr 1
w Myszkowie

G. Bera

21.04.2004
godz.1500

Przedszkole Nr 6
w Myszkowie

G. Bera

12.03.2004 r.
godz. 13°°

SP
w Żarkach - Letnisku

M.Drzewiecka

26.03.2004 r.
godz. 13°°

SP w Poraju

M.Drzewiecka

08.03.2004r.
godz.13.30

Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
w Myszkowie

A. Kosakowska
L. Dratwa

5.04.2004r.
godz.13.30

Zespół Szkół
Publicznych Nr 3
w Myszkowie

A. Kosakowska
oraz konsultant
RODN „WOM”

3.03.2004r
godź.1500
10.03.2004r
godz.1500
17.03.2004r
godz.1500
24.03.2004r
godz.1500
31.03.2004r
godz.1500
21.04.2004r.
28.04.2004r
godz.1500

Instytut
Teologiczny
Instytut
Teologiczny
Instytut
Teologiczny
Instytut
Teologiczny
Instytut
Teologiczny

Ks. M. Szczerba
E. Matysiak
E. Matysiak
D. Pisarek
E. Matysiak
D. Pisarek
E. Matysiak
D. Pisarek

Instytut
Teologiczny

A. Sztajner
E. Matysiak

ZS Nr 3
Myszków

15.03.2004
godz. 1400

Gimnazjum Nr 3

31.03.2004
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 236

3.03.2004
godz. 1300
14.04.2004
godz. 1300

Gimnazjum Nr 1

E. Matysiak

J. Węgrzyn

Myszków

w Koniecpolu

J. Węgrzyn
Z. Paludkiewicz
E. Połcik

A. Wojciechowska

Gimnazjum Nr 1
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

17.03.2004 r.
godz. 1500

Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig

2.04.2004 r.
godz. 1500

Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska-Ludwig
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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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