HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
listopad-grudzień 2002 r.

Częstochowa, listopad 2002

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Częstochowie

zaprasza

Oferujemy doskonalenie zawodowe dla:
nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
przedstawicieli samorządów lokalnych,
doradców metodycznych,
liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
opiekunów stażu,
przewodniczących zespołów problemowych i przedmiotowych,
grup wsparcia.

Organizujemy:
Kursy kwalifikacyjne, które dają pełne kwalifikacje wg wymagań MENiS (poświadczone
świadectwem wg wzoru MENiS)
Kursy doskonalące podnoszące umiejętności zawodowe (zaświadczenia wg wzoru
RODN „WOM”)
Szkolenia metodyczne dla rad pedagogicznych (zaświadczenia wg wzoru RODN „WOM”)

Udzielamy konsultacji indywidualnych i zbiorowych.
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Zapraszamy
na nasze strony internetowe
http://www.womczest.edu.pl

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383; fax (034) 3245923; http://www.womczest.edu.pl

3

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Bór 61
tel. (034) 3633797
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych:
-

kształcących się i doskonalących nauczycieli,

-

studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,

-

słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,

-

osoby zainteresowane problemem kształcenia i wychowania.

Posiadamy do dyspozycji czytelników:
-

bogaty księgozbiór - 178 tys. woluminów

-

czasopisma -101 tytułów

-

zbiory audiowizualne -w tym 1574 kaset VHS (z nowoczesnymi programami edukacyjnymi)

Dysponujemy bogatą bazą informacyjną o Reformie Systemu Edukacji, w szczególności:
aktualnymi programami nauczania zatwierdzonymi przez MEN,
nowymi opracowaniami metodycznymi,
informatorami o formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju
prowadzimy działalność informacyjno- bibliograficzną,
udzielamy pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
organizujemy i prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej dla wszystkich typów
szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Filia w Myszkowie
Adres: 42-300 Myszków, ul. ks. Wyszyńskiego 7a
Telefon: (034) 313-22-23

Filia w Kłobucku
Adres: 42-100 Kłobuck, ul. ks. Skorupki 45
Telefon: (034) 317-26-52 (sekretariat szkoły)

Filia w Lublińcu
Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
Telefon: (034) 356-23-66

Filia w Lelowie
Adres: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
Telefon: (034) 355-00-88
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Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
Telefony: centrala, fax - (034) 3278262; kierownik - (034) 3278124
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

Ośrodek zlokalizowany jest w Jurajskim Parku Krajobrazowym, na terenie ścisłego rezerwatu przyrody
"Parkowe". Wokół budynku las bukowo-dębowy, skały ostańce, źródła rzeki Wiercicy, wywierzyska krasowe
oraz jaskinie i groty. W odległości 150 m Grota Niedźwiedzia i stary młyn "Kołaczew" oraz hodowla pstrągów.
W okolicy Ośrodka od kilku lat organizowane są Ogólnopolskie i Międzynarodowe Biegi na Orientację. 100 m
od Ośrodka przebiega główny szlak turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Szlak Orlich Gniazd
(16 km od ruin zamku w Olsztynie, 40 km od najlepiej zachowanego zamku na Jurze - Ogrodzieńca, a 100 km
od Krakowa).
W samym Złotym Potoku godne uwagi:
- pałac Raczyńskich
- dworek polski Zygmunta Krasińskiego
- staw Irydion w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym
- historyczny kościół
oraz wiele pomników przyrody.
Czyste od zanieczyszczeń przemysłowych powietrze, specyficzny mikroklimat, krystalicznie źródlana woda.
Budynek Ośrodka Szkoleniowego murowany, trzykondygnacyjny, w którym znajdują się:
sala kominkowa (50 osób)
sala konferencyjna (40 osób)
stołówka (60 osób)
2 pokoje 1-no osobowe z łazienką i wc
7 pokoi 2-osobowych z łazienką i wc
1 pokój 3-osobowy z umywalką
2 pokoje 4-osobowe z umywalką
7 pokoi 5-osobowych
2 pokoje 8-mio osobowe
własny radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, telewizja satelitarna
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Udzielamy konsultacji indywidualnych:
Konsultant
Jerzy Zdański
e-mail:
zdanski@womczest.edu.pl
tel. wew. 11

Grażyna
Kawecka-Karaś
e-mail:
kawecka-karas@womczest.edu.pl
tel. wew. 12

Danuta Bernacka
e-mail:
bernacka@womczest.edu.pl
tel. wew. 30

Zdzisław Betnarski
e-mail:
betnarski@womczest.edu.pl
tel. wew. 24

Barbara Długosz
e-mail:
dlugosz@womczest.edu.pl
tel. wew. 17

Elżbieta Doroszuk
e-mail:
doroszuk@womczest.edu.pl
tel. wew. 14

Bożena
Harasimowicz
e-mail:
harasimowicz@womczest.edu.pl
tel. wew. 32

Jolanta Jakubowska
e-mail:
jakubowska@womczest.edu.pl
tel. wew. 20

Elżbieta Jatulewicz
e-mail:
jatulewicz@womczest.edu.pl
tel. wew. 21

Ryszard Kluba
e-mail:
kluba@womczest.edu.pl
tel. wew. 31

Izabela Leszczyna
e-mail:
leszczyna@womczest.edu.pl
tel. wew. 32

Jadwiga Mielczarek
e-mail:
j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. wew. 27

Urszula Mielczarek
e-mail:
mielczarek@womczest.edu.pl
tel. wew. 28
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Zakres tematyczny
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Prawo oświatowe.
Rozwój zawodowy i awans zawodowy nauczycieli.
Prawo oświatowe.
Pomiar dydaktyczny.
Awans zawodowy nauczycieli.
Grupa wsparcia dla doradców.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Konstruowanie programów.
Edukacja europejska.
Awans zawodowy.
Prawo oświatowe.
Konstruowanie programu wf.
Edukacja prozdrowotna.
Awans zawodowy nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Wewnątrzszkolny system oceniania.
Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej.
Wychowanie prorodzinne.
Program profilaktyki.
Edukacja psychologiczna.
Edukacja prozdrowotna.
Budowa narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły.
Autoewaluacja pracy szkoły.
Wykorzystanie wyniku egzaminu zewnętrznego do projektowania zmian pracy
szkoły.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Awans zawodowy nauczycieli języków obcych.
Programy, innowacje, eksperymenty.
Edukacja regionalna.
Praca z uczniem uzdolnionym artystycznie.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Awans zawodowy nauczycieli.
Pomiar dydaktyczny, ocenianie, egzaminy zewnętrzne.
Metodyka nauczania chemii.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły.
Hospitacja diagnozująca.
Wewnątrzszkolny system oceniania, egzaminy zewnętrzne.
Konstruowanie testów dydaktycznych.
Wychowanie przedszkolne.
Awans zawodowy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Program wychowawczy szkoły.
Uczeń z opinią psychologiczno-pedagogiczną.
Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383; fax (034) 3245923; http://www.womczest.edu.pl

Krystyna Prażmowska
e-mail:
prazmowska@womczest.edu.pl
tel. wew. 19

Eugeniusz Romański
e-mail:
romanski@womczest.edu.pl
tel. wew. 26

Dorota Sobala
e-mail:
sobala@womczest.edu.pl
tel. wew. 25

Karol Świerczyński
e-mail:
swierczynski@womczest.edu.pl
tel. wew. 31

Jerzy Trzos
e-mail:
trzos@womczest.edu.pl
tel. wew. 25

Maria Wasik-Tyrała
e-mail:
wasik-tyrala@womczest.edu.pl
tel. wew. 29

Halina Żwirska
e-mail:
wydawnictwo@womczest.edu.pl
tel. wew. 50, tel./fax 361-08-21

Awans zawodowy nauczycieli.
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Technologia informacyjna w edukacji.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Edukacja europejska.
Edukacja obywatelska.
Pedagog szkolny.
Konstruowanie testów dydaktycznych i ankiet.
Ocenianie szkolne, sprawdziany, egzaminy zewnętrzne.
Mierzenie jakości pracy szkoły.
Ewaluacja programów nauczania.
Edukacja matematyczna w szkołach ponadgimnazjalnych i matematycznoprzyrodnicza w gimnazjach.
Awans zawodowy nauczycieli.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Programy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w różnych typach szkół
zawodowych.
Modułowe programy nauczania.
Orientacja zawodowa.
Metodyka nauczania przyrody i geografii.
Awans zawodowy nauczycieli przyrody i geografii.
Edukacja ekologiczna.
Przygotowywanie artykułów do CBO i publikacji metodycznych.
Redagowanie gazetek szkolnych.
Kierowanie zespołem redakcyjnym.

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne
Kształcenie ustawiczne dla dyrektorów szkół,
organów nadzorujących i prowadzących szkoły
Informację o terminach spotkań dla oświatowej kadry kierowniczej na temat zmian w procedurze awansu
zawodowego nauczycieli prześlemy Państwu Dyrektorom pocztą elektroniczną.

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Realizacja ścieżki europejskiej
w szkole ponadgimnazjalnej
Realizacja edukacji prozdrowotnej
Wspomaganie wychowawczej roli
rodziców
Sprawność mówienia
Sprawność mówienia
Plan wynikowy
Plan wynikowy

Dla kogo
Nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych
Nauczyciele wszystkich
typów szkół
Absolwenci „Szkoły dla
rodziców i wychowawców”
Nauczyciele języka
niemieckiego i rosyjskiego
Nauczyciele języka
angielskiego i francuskiego
Nauczyciele języka
niemieckiego i rosyjskiego
Nauczyciele języka
angielskiego i francuskiego

Termin
godzina
19.12.2002 r.
g.1400
3.12.2002 r.
godz. 1400
4.12.2002 r.
godz.1400
12. 11.2002 r.
godz.1500
19.11.2002 r.
godz.15.00
4.12.2002 r.
godz.15.00
11.12.2002 r.
godz.15.00

Miejsce
RODN WOM
s.231
RODN WOM
s. 237
RODN WOM
s. 208
RODN WOM
s.237
RODN WOM
s.237
RODN WOM
s.236
RODN WOM
s.237

Prowadzący
D. Bernacka
E. Doroszuk
E. Doroszuk
J. Jakubowska
E. Przedzińska
J. Jakubowska
I. Koffer
J. Jakubowska
J. Jakubowska
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Temat
„Szkoła kolebką talentów”. Metody
pracy z uczniem uzdolnionym
artystycznie. Trudności w pracy
z uczniem uzdolnionym artystycznie.
„Bliżej własnego regionu”.
Scenariusze zajęć edukacyjnych
Scenariusze zajęć pozalekcyjnych
Zeszyty ćwiczeń dla ucznia
Edukacja kulturalna dzieci i
młodzieży.
Sposoby planowania i realizacji.
Dokumentowanie pracy z uczniem.
Projekt „Sceny prezentacji”
Prezentacja uzdolnionego ucznia
przez uzdolnionego nauczyciela
Prezentacja nauczycieli twórców.
Podstawy wiedzy o zabytkach.
Planowanie i dokumentowanie pracy
z uczniem.
Media w edukacji regionalnej i
artystycznej. Opracowanie i
zorganizowanie konferencji
prasowej.
Jak rozpoznać twórcze dziecko w
przedszkolu?- Warsztaty.
Jak rozpoznać twórcze dziecko w
przedszkolu?- Warsztaty
Jak rozpoznać twórcze dziecko w
przedszkolu?- Warsztaty
Twórczy nauczyciel przedszkola
Przeciwdziałanie trudnościom
szkolnym ucznia
Przeciwdziałanie trudnościom
szkolnym ucznia
Przeciwdziałanie trudnościom
szkolnym ucznia
Wykorzystanie metody dobrego
startu w pracy korekcyjnokompensacyjnej , wyrównawczej i
logopedycznej
Regulamin i harmonogram
ogólnopolskiego konkursu
„Zostań Negocjatorem!”
Grupa wsparcia – plan pracy
pedagoga szkolnego a program
wychowawczy szkoły
Warsztaty dla konstruktorów testów
dydaktycznych – spotkanie
organizacyjne
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Dla kogo
Nauczyciele zainteresowani
pracą z uczniem zdolnym
oraz uzdolnionym
artystycznie
Nauczyciele wszystkich
typów szkół.

Nauczyciele wszystkich
typów szkół.

Zainteresowani nauczyciele
uczestniczący w realizacji
zadania „Szkoła kolebką
talentów”
Nauczyciele wszystkich
typów szkół.
Zainteresowani nauczyciele
uczestniczący w realizacji
zadania „Szkoła kolebką
talentów”
Nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
powiatu ziemskiego
częstochowskiego
Nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
powiatu kłobuckiego.
Nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
powiatu myszkowskiego
Zainteresowani nauczyciele
przedszkola i oddziałów
przedszkolnych
Nauczyciele szkół
podstawowych powiatu
myszkowskiego
Nauczyciele szkół
podstawowych powiatu
ziemskiego i Częstochowy
Nauczyciele szkół
podstawowych powiatu
kłobuckiego
Nauczyciele prowadzący
zajęcia
Nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych
biorących udział
w konkursie
Pedagodzy szkół
podstawowych
Nauczyciele przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych
szkół podstawowych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

13.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.236

E. Jatulewicz
U. Mielczarek

27.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.236

E. Jatulewicz

02.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.237

E. Jatulewicz

03.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.236

E. Jatulewicz

10.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.236

E. Jatulewicz

17.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.236

E. Jatulewicz

13.11.2002r.
godz.1400

RODN WOM
s.237

J. Mielczarek

25.11.2002r.
godz. 1400

RODN WOM
s.237

J. Mielczarek

27.11.2002r.
godz.1400

RODN WOM
s.237

J. Mielczarek

5 12 2002r
godz. 1400

RODN WOM
s.237

J. Mielczarek

25.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.208

26.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.237

U. Mielczarek

3 12 2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.231

U. Mielczarek

6 12 2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.231

U. Mielczarek

05.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.201

26.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.201

D. Sobala

2.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s.208

K. Świerczyński

U. Mielczarek

D. Sobala
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Temat
Warsztaty dla konstruktorów testów
dydaktycznych – spotkanie
organizacyjne

Dla kogo

Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego – (praca z grupami
wsparcia)

Nauczyciele przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych
gimnazjów
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
budowlanej

Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego – (praca z grupami
wsparcia)
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego (praca z grupami
wsparcia)
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego (praca z grupami
wsparcia)
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego (praca z grupami
wsparcia)
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
zawodowego (praca z grupami
wsparcia)
Konstruowanie wynikowego planu
dydaktycznego
z geografii.
Warsztaty - 8 godz.

Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
budowlanej
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
mechanicznej
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
elektrycznej
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
odzieżowej
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych branży
samochodowej
Nauczyciele
geografii liceum
ogólnokształcącego, liceum
profilowanego, technikum

Różnorodne rozwiązania metodyczne Nauczyciele przedmiotów
w zakresie edukacji ekologicznej na
przyrodniczych
lekcjach przedmiotów
w gimnazjum
przyrodniczych w gimnazjum.
Wymiana doświadczeń.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

2.12.2002 r.
godz. 1500

RODN WOM
s.208

K. Świerczyński

14.11.2002
21.11.2002
28.11.2002
12.12.2002
godz. 13:30
zgodnie z harmonogramem
szkoleń w CKP
zgodnie z harmonogramem
szkoleń w CKP
zgodnie z harmonogramem
szkoleń w CKP
zgodnie z harmonogramem
szkoleń w CKP
zgodnie z harmonogramem
szkoleń w CKP
23.11.2002 r.
godz. 815

25.11.2002 r.
godz.1430

ZST w Cz-wie
ul. Jana Pawła
II 126/130
CKP Cz-wa
ul. Przechodnia
11/15
CKP Cz-wa
ul. Przechodnia
11/15
CKP Cz-wa
ul. Przechodnia
11/15
CKP Cz-wa
ul. Przechodnia
11/15
CKP Cz-wa
ul. Przechodnia
11/15
RODN WOM
s.201

RODN WOM
s.236

J. Trzos

J. Trzos

J. Trzos

J. Trzos

J. Trzos

J. Trzos

M. Wasik-Tyrała
G. Wnuk

M. Wasik-Tyrała

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
Opis i analiza przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych ,
wychowawczych i innych
Dokumentowanie spełnienia
wymagań kwalifikacyjnych na
stopień nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli,
dokumentacja,
Procedury.
Awans zawodowy nauczycieli,
dokumentacja, procedury.

Rola opiekuna stażu w awansie
zawodowym nauczycieli stażystów
i kontraktowych
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów (powtórzenie tematyki z
września br.)

Dla kogo
Nauczyciele ubiegający się
o stopień nauczyciela
dyplomowanego
Nauczyciele mianowani
ze skróconym stażem
Nauczyciele kontraktowi
kształcenia zintegrowanego
szkół podstawowych
z Częstochowy
Nauczyciele kontraktowi
kształcenia zintegrowanego
szkół podstawowych
z powiatów częstochowskiego i kłobuckiego
Nauczyciele – opiekunowie
stażu
Nauczyciele stażyści

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

26.11. 2002r.
godz. 1400

RODN WOM
s. 208

D. Bernacka

16.12.2002r.
godz.1400

RODN WOM
s. 231

D. Bernacka

7.11.2002r.
godz. 1500

RODN WOM
s. 231

B. Długosz

RODN WOM
s.231

B. Długosz

29.11.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s. 236

R. Kluba

9.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s. 237

R. Kluba

13.11.2002r.
godz. 1500
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Temat
Awans zawodowy nauczycieli
kontraktowych (powtórzenie
tematyki z września br.)
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych (powtórzenie tematyki
z września br.)
Rola opiekuna stażu w awansie
zawodowym nauczycieli stażystów
i kontraktowych.

Dla kogo
Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele mianowani
Opiekunowie stażu
w przedszkolu i oddziałach
przedszkolnych.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s. 231

R. Kluba

17.12.2002 r.
godz. 1400

RODN WOM
s. 237

R. Kluba

6.11.2002r
godz. 1400

RODN WOM
s. 236

J. Mielczarek

Komunikat
Konsultant ds. wychowania przedszkolnego Jadwiga Mielczarek proponuje nieodpłatny 15 godzinny kurs
doskonalący dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na temat:
„Stymulowanie twórczej i kreatywnej postawy dziecka w wieku przedszkolnym”.
Zgłoszenia przyjmujemy do 20.11.2002 r.

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący z naszym
Ośrodkiem w roku szkolnym 2002/2003
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

Diagnoza potrzeb edukacyjnych
nauczycieli kształcenia
zintegrowanego
Praca nauczyciela w klasie
integracyjnej-zajęcia otwarte
Dziedzictwo kulturowe –
konstruowanie scenariuszy zajęć

Nauczyciele kształcenia
zintegrowanego
Myszków SP 1,2,3,4,5,6,7,8.
Nauczyciele kształcenia
zintegrowanego
Myszków SP 3,5
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Ścieżka edukacyjna na Jasnej Górze
cz.I

Katecheci gimnazjów

Ścieżka edukacyjna na Jasnej Górze
cz.II

Katecheci gimnazjów

Umiejętności interpersonalne
katechety cz.I

Katecheci gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

Umiejętności interpersonalne
katechety cz.II

Katecheci gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
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Termin
godzina
06.11.2002r.
godz. 1330
04.12.2002r.
godz. 1330
8.11.2002
godz.1000
6.11.2002r
godz.1500
13.11.2002r
godz.1500
20.11.2002r
godz. 1500
27.11.2002r
godz.1500

Miejsce

Prowadzący

Myszków
SP 5

A Kosakowska

Myszków
SP 5
Gabinet
metodyczny

A Kosakowska
K. Bednarczyk

w Hucie Starej „B”

Instytut
Teologiczny w
Częstochowie
Instytut
Teologiczny w
Częstochowie
Instytut
Teologiczny w
Częstochowie
Instytut
Teologiczny w
Częstochowie

E. Matysiak

E. Matysiak

E. Matysiak

E. Matysiak
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Temat

Dla kogo

Spotkanie dyskusyjne dotyczące
rozporządzenia MEN w sprawie
awansu zawodowego nauczycieli
oraz rozporządzenia dotyczącego
warunków prowadzenia działalności
innowacyjnej i ekspertmentalnej
przez szkoły i placówki oświatowe.
Fizyka z elementami astronomii na
lekcjach przyrody.
Znaczenie obserwacji i doświadczeń
w poznawaniu świata.

Termin
godzina

Zainteresowani nauczyciele
powiatu myszkowskiego
22.11.2002r.
godz. 1400

Nauczyciele przyrody szkół
podstawowych powiatu
myszkowskiego

Awans zawodowy nauczyciela Nauczyciele ubiegający się
dokumentacja wymagań
o awans zawodowy gm.egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Lelów, Przyrów, Dąbrowa
Zielona, Koniecpol
Awans zawodowy nauczyciela Nauczyciele powiatu
dokumentacja wymagań
myszkowskiego
egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
Praca z uczniami o innych potrzebach Nauczyciele gm. Lelów,
edukacyjnych na lekcjach
Przyrów, Dąbrowa Zielona,
matematyki z wykorzystaniem
Koniecpol.
podręcznika.
Praca z uczniami o innych potrzebach Nauczyciele powiatu
edukacyjnych na lekcjach
myszkowskiego
matematyki z wykorzystaniem
podręcznika.

Miejsce

Prowadzący

Szkoła
Podstawowa Nr
G. Wróblewska – Ludwig
3 Myszków
ul. Kościuszki

4.12.2002r.
godz. 1400

Gimnazjum
Nr 5
w Myszkowie
ul. Sikorskiego
20a

G. Wróblewska – Ludwig

06.11.2002 r.
godz. 1300

SP Nr l
Koniecpol

J. Węgrzyn

18.11.2002 r.
godz. 1400

SP Nr 5
Myszków

J. Węgrzyn

20.11.2002 r.
godz. 1300

SP Nr l
Koniecpol

J. Węgrzyn

02.12.2002 r.
godz. 1400

SP Nr 5
Myszków

J. Węgrzyn

Zasady i terminy zgłaszania udziału
w doskonaleniu zawodowym
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą, faksem lub doręczyć do sekretariatu
RODN „WOM” w Częstochowie.
Pierwsze zajęcia na wybranym przez Państwa kursie odbywają się zawsze po utworzeniu
grupy składającej się z 25 osób.
Zajęcia dla nowych grup rozpoczynają się po zgłoszeniu się kolejnych 25 osób.
Wpłaty przyjmujemy przelewem, przekazem bankowym i pocztowym na konto:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
ING BŚ O/Częstochowa, Nr 10501142-501643803

z podaniem na blankiecie:
- nazwiska uczestnika,
- tytułu doskonalenia.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3241153, 3241383; fax (034) 3245923; http://www.womczest.edu.pl
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Doskonalenie nauczycieli – odpłatne
(wykaz obowiązuje cały rok szkolny)

Kursy kwalifikacyjne
Z zakresu bibliotekoznawstwa .............................................................................................................270h
Wychowanie do życia w rodzinie..........................................................................................................250h
Oligofrenopedagogika ..........................................................................................................................260h
Terapia pedagogiczna ...........................................................................................................................270h
Organizacja i zarządzanie oświatą ........................................................................................................242h
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ...................................................................270h
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ...............................................................................................270h
Sztuka ...................................................................................................................................................270h

Kursy doskonalące
Aktywizujące metody i techniki w edukacji zintegrowanej .............................................................................20h
Aktywności europejskie w nowej szkole ponadgimnazjalnej ...........................................................................20h
Alternatywne metody komunikacji w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo ..............................30h
Autoewaluacja w pracy nauczyciela a proces zapewniania jakości pracy szkoły ....................................................... 30h
Autoewaluacja w przedszkolu...........................................................................................................................40h
Autoewaluacja w szkole ....................................................................................................................................40h
Budowanie szkolnego programu profilaktyki ...................................................................................................20h
Diagnozowanie i dokumentowanie postępów dzieci w przedszkolu. Wypracowanie narzędzi ............................... 40h
Dokumentacja awansu zawodowego ................................................................................................................10h
Edukacja ekologiczna w gimnazjum .................................................................................................................20h
Edukacja ekologiczna w przedmiotach ogólnokształcących i w programie wychowawczym szkoły
ponadgimnazjalnej ............................................................................................................................................30h
Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej ..................................................................................................20h
Europejskie Programy Edukacyjne – wybór tematyki, projektu, szukanie partnerów, aplikacje .....................10h
Hospitacja diagnozująca w szkolnictwie ponadgimnazjalnym .........................................................................20h
Inteligencja emocjonalna w praktyce ................................................................................................................20h
Jak dokumentować spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela dyplomowanego .............15h
Jak przygotować ucznia do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego? .......................................................... 30h
Jak przygotować ucznia do nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego? ...................................................... 30h
Jak tworzyć program rozwoju szkoły ...............................................................................................................25h
Jak uczyć się trzy razy szybciej – wybrane techniki .........................................................................................20h
Komunikowanie wyników sprawdzianu/ egzaminu gimnazjalnego uczniom i rodzicom ................................30h
Konstruowanie i ocenianie programów dydaktyczno – wychowawczych ......................................................25h
Konstruowanie i realizacja ścieżki regionalnej............................................................................................................................. 40h
Kształcenie prozawodowe i zawodowe w liceum profilowanym .....................................................................30h
Kurs kierowników wycieczek szkolnych ..........................................................................................................12h
Metoda projektów w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ................................................................ 36h
Metoda projektów w szkolnictwie zawodowym ...............................................................................................40h
Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się ................................................................................25h
Metody aktywizujące w wychowaniu w oparciu o program KOSS .................................................................20h
Metodyka kształcenia zintegrowanego .............................................................................................................60h
Monitoring i ewaluacja nową jakością w edukacji zawodowej ........................................................................30h
Narzędzia pomiaru jakości szkoły zawodowej na przykładzie danej szkoły....................................................30h
Nauczanie i wychowanie w klasach i oddziałach integracyjnych ....................................................................70h
Nowoczesne metody nauczania i uczenia się w kształceniu zawodowym .......................................................30h
Ocenianie i egzaminowanie uczniów w nowej szkole zawodowej ...................................................................20h
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Ocenianie i pomiar dydaktyczny w szkole specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu
lekkim................................................................................................................................................................60h
Ocenianie uczniów z opinią i orzeczeniem poradni psychologiczno – pedagogicznej ....................................25h
Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela .........................................................................................................30h
Plan wynikowy i hospitacja diagnozująca w pracy nauczyciela .......................................................................30h
Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej w kształceniu zintegrowanym ...................................30h
Planowanie pracy korekcyjno- kompensacyjnej i wyrównawczej....................................................................15h
Podstawowy kurs posługiwania się komputerem w pracy nauczyciela ............................................................30h
Pomiar dydaktyczny i ocenianie w nauczaniu zintegrowanym ........................................................................60h
Pomiar dydaktyczny w kontekście nowego systemu oceniania i egzaminowania ...........................................60h
Pomiar dydaktyczny w nauczaniu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych................................................................ 60h
Pomiar dydaktyczny w przyrodzie ....................................................................................................................30h
Pomiar efektów kształcenia jako element mierzenia jakości pracy szkoły.......................................................25h
Praca z dziećmi z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami ...............................................................................35h
Praca z uczniem z trudnościami w nauce ............................................................................................................................ 10h
Prawa moje – prawa twoje ................................................................................................................................20h
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych ................................................................................................................ 15h
Prawo oświatowe dla nauczycieli kontraktowych ............................................................................................15h
Przedsiębiorczość ..............................................................................................................................................40h
Radzenie sobie z agresją wśród dzieci i młodzieży ..........................................................................................20h
Radzenie sobie ze stresem a wypalenie zawodowe ..........................................................................................25h
Realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum ................................................................................................................. 20h
Realizacja ścieżek edukacyjnych w nauczaniu różnych przedmiotów oraz w programie wychowawczym
szkoły ponadgimnazjalnej .................................................................................................................................30h
Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole podstawowej .................................................................................20h
Rodzina z problemem alkoholowym ................................................................................................................20h
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – analiza przypadku ..........................................40h
Seks, kłamstwa i prawda ...................................................................................................................................30h
Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej ..................................................................................................10h
Standardy egzaminacyjne a koncepcje egzaminów ..........................................................................................40h
Standardy egzaminacyjne a koncepcje egzaminów zawodowych w zreformowanej szkole zawodowej ........30h
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktyczno – wychowawczym .............................................30h
Szkoła dla rodziców i wychowawców ..............................................................................................................40h
Techniki twórczego myślenia – katalog pomysłów pracy z przedszkolakami .................................................40h
Tworzenie i realizacja programów ścieżek edukacyjnych przez rady pedagogiczne .........................................4h
Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo ..............................................................................................................15h
Uczeń z opinią psychologiczno- pedagogiczną w klasie .................................................................................15h
Uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki .............................................................................................20h
Wiedza o kulturze .............................................................................................................................................30h
Wspomaganie ucznia w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej..............................................................30h
Współpraca z rodzicami ....................................................................................................................................20h
Wykorzystanie multimediów w pracy nauczyciela...........................................................................................30h
Zaawansowane wykorzystanie pakietu MsOffice (Word + Excel) w pracy nauczyciela ............................................ 30h
Zastosowanie i wykorzystanie sieci Internet w pracy nauczyciela ...................................................................30h
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

„WOM” w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130;

tel. (~34) 3241153, 3241383; fax. (~34) 3245923

KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2002/2003
na doskonalenie zawodowe organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Częstochowie
(Zgłoszenia można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Tytuł szkolenia/kursu: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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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