HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
maj-czerwiec 2003 r.

NASZE NOWE NUMERY TELEFONICZNE:
CENTRALA:

3606004
3606014
FAX:

3606239
Częstochowa, maj 2003

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

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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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
5 maja 2003 r.
Planowany termin otwarcia biblioteki w budynku naszego Ośrodka
przy al. Jana Pawła II 126/130
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) 313-44-94

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) 35-11-798

Filia w Lelowie
Adres: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
Telefon: (034) 355-00-88
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Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka we wrześniu 2003 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 wrześniowego:
09.06 – 12.06.2003 r. w godz. 900 - 1500
13.06.2003 r. (piątek) w godz. 900 - 1700
14.06.2003 r. (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 214
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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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

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

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

Maria Głębocka
e-mail:
glebocka@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. 34

Urszula Mielczarek
e-mail:
mielczarek@womczest.edu.pl
tel. wew. 28

Krystyna Prażmowska
e-mail:
prazmowska@womczest.edu.pl
tel. wew. 19
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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 nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Wewnątrzszkolny system oceniania.
Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej.
Wychowanie prorodzinne.
Program profilaktyki.
Edukacja psychologiczna.
Edukacja prozdrowotna.
Informacja pedagogiczna
Wewnętrzne mierzenie jakości form doskonalenia
„Kwartalnik Nauczycielski”
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.
Awans zawodowy nauczycieli.
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

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

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

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

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

Małgorzata Tubielewicz
e-mail:
tubielewicz@womczest.edu.pl
tel. wew. 14

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

Technologia informacyjna w edukacji.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
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.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Przedmioty humanistyczne w zreformowanej szkole.
Edukacja medialna.
Metodyka nauczania przyrody i geografii.
Awans zawodowy nauczycieli przyrody i geografii.
Edukacja ekologiczna.
Pełnione funkcje:
1. redaktor naczelny
2. wiceprzewodniczący Rady Programowej
CBO
3. redaktor naczelny CBO
4. przewodnicząca Rady Wydawniczej
RODN „WOM”
5. przewodnicząca zespołów redakcyjnych
6. konsultant

Konsultacje z nauczycielami, pracownikami
oświaty i nauki w zakresie:
- pozyskiwania materiałów
- redagowanie gazetek szkolnych i publikacji
książkowych
- załatwianie formalności związanych
z wydawaniem publikacji książkowych
i czasopism
- pozyskiwanie rynków zbytu
- opracowań graficznych
- techniczno-prawnego przygotowania
wydawnictw

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne
Wspomaganie nadzoru pedagogicznego w monitorowaniu efektów
kształcenia
W przygotowaniu test do badania osiągnięć szkolnych uczniów klas III szkół podstawowych. Przewidywany
termin przeprowadzenia badania w szkołach wskazanych przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegaturę
w Częstochowie 15 maja 2003 r.

Kształcenie ustawiczne doradców metodycznych
Temat
,,Specyfika zmian w kształceniu młodzieży w wybranych krajach
Unii Europejskiej i w Polsce w aspekcie potrzeb i rozwoju rynku
pracy” – konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych
cele konferencji:
- porównanie zmian w kształceniu ogólnym i zawodowym zachodzących
w krajach UE i przeniesienie pozytywnych wzorców na grunt Polski;
- analiza korzyści dla szkół ponadgimnazjalnych z procesu integracji Polski
z krajami UE;
- rola współpracy między pracodawcą, szkołą a uczniem w aspekcie potrzeb
i rozwoju rynku pracy w Polsce i Europie

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

16.05.03r.
godz. 1000 - 1400

RODN
,,WOM”
s. 231 lub Aula

Danuta Bernacka
Jerzy Trzos

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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Kształcenie ustawiczne dla dyrektorów szkół,
organów nadzorujących i prowadzących szkoły
Zgłoszenia udziału w warsztatach przyjmujemy pocztą elektroniczną: leszczyna@womczest.edu.pl
Temat
Awans zawodowy dyrektora szkoły

Program rozwoju szkoły

Program profilaktyki w szkole

Dla kogo
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego
i myszkowskiego
dyrektorzy i wicedyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego
i myszkowskiego
dyrektorzy i wicedyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego
i myszkowskiego
dyrektorzy i wicedyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

20.05.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna

22.05.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

27.05.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

29.05.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

03.06.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

05.06.2003 r.
godz. 1000-1300

RODN „WOM”

s.236

s.236

s.236

s.236

s.236

s.236

G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
B. Harasimowicz
I. Leszczyna
B. Harasimowicz
I. Leszczyna
E. Doroszuk
I. Leszczyna
E. Doroszuk
I. Leszczyna

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Realizacja zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie wg
aktualnych aktów prawnych
Podsumowanie „Sceny Prezentacji”
Rozdanie zaświadczeń nauczycielom
pracującym przy realizacji zadań;
„Szkoła kolebką talentów” oraz
„Bliżej własnego regionu”

Nauczyciele wszystkich
typów szkół powiatu
myszkowskiego
Nauczyciele zainteresowani
pracą z uczniem zdolnym
oraz uzdolnionym
artystycznie z wszystkich
typów szkół.

Planowanie pracy pod kątem
uczestnictwa w zadaniach;
„Szkoła kolebką talentów”
„Bliżej własnego regionu”
w roku szkolnym 2003/2004

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół.

Metody aktywne w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
nauczyciela przedszkola
Metody aktywne w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
nauczyciela przedszkola
Metody aktywne w pracy
dydaktyczno – wychowawczej
nauczyciela przedszkola
Organizacja pracy szkolnych klubów
europejskich
KONFERENCJA
„Przeciwdziałanie agresji wśród
dzieci i młodzieży”
SEMINARIUM
Wychowawczo- terapeutyczna
funkcja świetlicy szkolnej.

Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu myszkowskiego
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu kłobuckiego
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
powiatu częstochowskiego
Zainteresowani nauczyciele

„Sekrety szczęśliwego dzieciństwa”
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

8.05.2003 r.
godz. 1400

SP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

27.05.2003 r
godz. 1400

RODN „WOM”

10.06.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

21.05. 2003 r.
godz.1400

RODN „WOM”

28.05. 2003 r.
godz.1400

RODN „WOM”

04.06.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

06.06.2003 r.
godz.1400

RODN „WOM”

s.237

s. 237

s. 231

s. 236

s. 231
s.231

Zainteresowani nauczyciele –
wychowawcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

14.05.2003 r.
RODN „WOM”
godz. 1400- 1700

Nauczyciele-wychowawcy
świetlic szkolnych szkół
podstawowych

15.05.2003r
godz.1500- 1730

SP nr 31
w Częstochowie

E. Jatulewicz
D.Bernacka
B.Długosz
U. Mielczarek
M.Tubielewicz
M.Wasik-Tyrała
K.Świerczyński

E. Jatulewicz

J.Mielczarek

J. Mielczarek

J. Mielczarek
J. Mielczarek
U. Mielczarek
E. Doroszuk
E. Jatulewicz
J.Pawłowska - Kramer
U. Mielczarek

Zgłoszenia do udziału w konferencji i seminarium przyjmuje sekretariat (pok. 213)
tel. (034) 3606004, 3606014
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Temat

Dla kogo

Umiejętności kluczowe w edukacji
humanistycznejprzykłady ćwiczeń, scenariusze zajęć

Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
myszkowski
Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
kłobucki
Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
częstochowski
Nauczyciele
biologii i geografii
w gimnazjum

Edukacja ekologiczna –
ochrona ptakow
Kartę zgłoszenia potwierdzającą
udział w szkoleniu należy przesłać
do RODN "WOM" w Częstochowie
do 5.05.2003 r.

Nauczyciele przyrody

Termin
godzina

Miejsce

21.05.03
godz. 1500

RODN „WOM”

22.05.03
godz. 1500

RODN „WOM”

28.05.03
godz. 1500

RODN „WOM”

07.05.03 r.
godz. 1430
czas szkolenia
ok.6 godz.
16.05.03
godz. 1430

s.237

s.244

s.231

RODN „WOM”

s.231

RODN „WOM”

czas
szkolenia
ok.6 godz

s.231

Prowadzący

M. Tubielewicz

M. Tubielewicz

M. Tubielewicz

M. Wasik-Tyrała
B. Długosz

M. Wasik-Tyrała
B. Długosz

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
1. Priorytety w doskonaleniu
nauczycieli w roku szkolnym
2003/2004
2. Hospitacja diagnozyjąca

Temat
Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczycieli
ubiegających się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczycieli starających
się o awans na stopień nauczyciela
dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów- sprawozdanie z planu
rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
kontraktowych - sprawozdanie z
planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych - sprawozdanie z planu
rozwoju zawodowego,
dokumentowanie swojego dorobku
Przygotowanie dokumentacji na
kolejny stopień awansu zawodowego
nauczycieli przedmiotów
artystycznych

Dla kogo

Termin
godzina

LIDERZY WDN, którzy
uczestniczyli w szkoleniach
w roku szkolnym 2002/2003
wszystkich typów szkół
z Częstochowy i powiatów:
częstochowskiego,
kłobuckiego i
myszkowskiego

4.06.2003 r.
godz. 1300

Dla kogo

Termin
godzina

Nauczyciele mianowani
kształcenia zintegrowanego

Nauczyciele wszystkich
typów szkół
Nauczyciele języków obcych
– stażyści
Nauczyciele
języków obcych –
kontraktowi
Nauczyciele języków obcych
- mianowani

Zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół

Miejsce

RODN „WOM”

AULA

Miejsce

02.06.2003
godz. 1500

RODN „WOM”

30.05.2003 r.
godz. 1400

SP nr 3
w Myszkowie

06.05.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”

13.05.2003 r.
godz. 1500

RODN „WOM”

20.05.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

04.06.2003r.
godz. 1400

RODN „WOM”

s. 236

s.237

s.237

s.237

s. 237

Prowadzący

G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
M. Głębocka
E. Romański

Prowadzący

B. Długosz

E. Doroszuk

J. Jakubowska

J. Jakubowska

J. Jakubowska

E. Jatulewicz
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Temat
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych –
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – sprawozdanie z
planu rozwoju zawodowego,
dokumentacja, analiza przypadku
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych –
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – sprawozdanie z
planu rozwoju zawodowego,
dokumentacja, analiza przypadku
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie dorobku
nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie dorobku
nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie dorobku
nauczyciela.
Sprawozdanie z realizacji planu
rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie dorobku
nauczyciela.
Jak przygotować się do egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego?
Jak przygotować się do egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego?

Dla kogo

Miejsce

Nauczyciele stażyści
i kontraktowi ubiegający się
o wyższy stopień awansu

8.05.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego

22.05.2003
godz. 1300

RODN „WOM”

Nauczyciele stażyści
i kontraktowi ubiegający się
o wyższy stopień awansu

3.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego

10.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

21.05.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

26.05.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani –
powiaty:
myszkowski i częstochowski

28.05.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani –
powiat kłobucki i miasto
Częstochowa

30.05.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

4.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

5.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

12.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

17.06.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

02.06.2003
godz. 1500

RODN „WOM”

04.06. 2003
godz. 1500

RODN „WOM”

09.06. 2003
godz. 1500

RODN „WOM”

s. 237

s. 237

s. 237

s. 244

Prowadzący

R. Kluba

R. Kluba

R. Kluba

R. Kluba

Nauczyciele stażyści
s. 244

K. Świerczyński

Nauczyciele kontraktowi

Nauczyciele kontraktowi –
powiaty:
myszkowski i częstochowski
Nauczyciele kontraktowi –
powiat kłobucki i miasto
Częstochowa

Metoda projektu w nauczaniu
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.
Metoda projektu w nauczaniu
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych.

Nauczyciele – powiaty:
myszkowski i częstochowski

Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczyciela
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
myszkowski
Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
kłobucki
Nauczyciele szkół
podstawowych przedmiotów
humanistycznych – powiat
częstochowski
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Termin
godzina

Nauczyciele –
powiat kłobucki i miasto
Częstochowa

s. 244

s. 244

s. 244

s. 244

s. 237

s. 237

s. 244

s.237

s.236

s.237

K. Świerczyński

K. Świerczyński

K. Świerczyński

K. Świerczyński

K. Świerczyński

K. Świerczyński

K. Świerczyński

M. Tubielewicz

M. Tubielewicz

M. Tubielewicz
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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
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Realizacja programów wychowania
przedszkolnego w świetle awansu
zawodowego.
Plener symultaniczny ,, Jura
Krakowsko – Częstochowska w
oczach dzieci i młodzieży”
Tworzenie zajęć opartych na
metodzie story-line.
Plan pracy zespołu
samokształceniowego.
Ochrona ptaków drapieżnych
Bardzo ciekawe propozycje zajęć dla
dzieci i młodzieży na różnorodne
zajęcia edukacyjne z interesującymi
materiałami dydaktycznymi

Dla kogo
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Poczesna, Kamienica
Polska , Starcza
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmin:
Olsztyn, Dąbrowa Zielona,
Przyrów, Janów, Koniecpol,
Lelów
Nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych gmin:
Blachownia, Herby, Konopiska, Lisów, Kochanowice.
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gminy Mykanów
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin Rędziny,Mstów,
Kłomnice.
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Miedzno , Popów ,
Krzepice.
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Kłobuck, Panki,
Przstajń, Wręczyca Wielka
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
gmin: Myszków, Poraj, Żarki,
Koziegłowy, Niegowa.
Zainteresowani nauczyciele
plastyki – po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym (M.
Drzewiecka 3146 315 - wtorek,
czwartek)
Nauczyciele kształcenia
zintegrowanego - gminy
Myszków
Przewodniczący zespołów
samokształceniowych - gminy
Myszków
nauczyciele biologii i przyrody
powiatu myszkowskiego
oraz wszyscy inni chętni
nauczyciele, w tym opiekunowie grup na obozach
i koloniach

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

05.05.2003 r.
godz.1330

Przedszkole
we Wrzosowej

K.Bednarczyk

07.05.2003 r
godz.1330

Przedszkole
w Olsztynie

K. Bednarczyk

09.05.2003 r.
godz.1330

Przedszkole
w Blachowni

K.Bednarczyk

12.05.2003 r.
godz.1330

Przedszkole
w Mykanowie

K.Bednarczyk

15.05.2003 r.
godz.1400

Przedszkole
w Rudnikach

K.Bednarczyk

16.05.2003 r.
godz.1400

Przedszkole
w Miedznie

K.Bednarczyk

19.05.2003 r.
godz.1400

Przedszkole
nr 2
w Kłobucku

K.Bednarczyk

21.05.2003 r.
godz.1330

Przedszkole
nr 1
w Myszkowie

K.Bednarczyk

17.05.2003 r.
godz. 900-1400

Jura
Krakowsko Częstochowska

M. Drzewiecka

12.05.2003 r
godz. 1330

SP nr 3
w Myszkowie

A. Kosakowska

04.06.2003 r.
godz. 1330

SP nr 3
w Myszkowie

A. Kosakowska

05.05.2003r.
godz. 1300
czas szkolenia
ok. 6 godz.

p. Stanisław Czyż –
ornitolog
SP nr 5
w Myszkowie

dodatkowe informacje
tel. 313-11-36
G. Wróblewska-Ludwig
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Temat

Dla kogo

Interdyscyplinarna ścieżka
dydaktyczna
w Rezerwacie „PARKOWE”
w Złotym Potoku

nauczyciele biologii
i przyrody,
członkowie Jurajskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli
Twórczych
i wszyscy inni zainteresowani
nauczyciele

III Jurajski Turniej Matematyczny

uczniowie klas gimnazjalnych

12

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

zbiórka
na parkingu
w Złotym Potoku

23.05.2003r.
godz. 1000

17.05.2003r.
godz. 900

dokładniejsze
informacje
i zapisy także
telefonicznie
tel. 3131136

Gimnazjum
nr 3
w Myszkowie

Grażyna Wróblewska–
Ludwig

Jadwiga Węgrzyn
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