Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Częstochowie

42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130;
http://www.womczest.edu.pl
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HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
listopad - grudzień 2001 r.

Częstochowa, październik 2001

Poczta elektroniczna w doskonaleniu nauczycieli
Szanowni Państwo,
Uruchamiamy w roku szkolnym 2001/2002 nowy system komunikowania się ze szkołami
i placówkami oświatowymi.
Dyrekcja i konsultanci WOM informują i odpowiadają na pytania także poprzez pocztę
elektroniczną.
Zachęcamy do wykorzystywania tej formy porozumiewania się i prosimy Państwa
Dyrektorów, których szkoły mają dostęp do internetu, o przekazanie przez liderów WDN
kontaktowych adresów elektronicznych.

Adresy kontaktowe nauczycieli konsultantów
I.

II.

III.

IV.

V.

Dyrekcja WOM
Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Przedmioty humanistyczne i artystyczne; programy nauczania
Danuta Bernacka

bernacka@womczest.edu.pl

Elżbieta Jatulewicz

jatulewicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Małgorzata Tubielewicz

tubielewicz@womczest.edu.pl

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze; programy nauczania
Ryszard Kluba

kluba@womczest.edu.pl

Karol Świerczyński

swierczynski@womczest.edu.pl

Maria Wasik-Tyrała

wasik-tyrala@womczest.edu.pl

Organizacja i zarządzanie oświatą
Bożena Harasimowicz

harasimowicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Pomiar dydaktyczny
Bożena Harasimowicz

harasimowicz@womczest.edu.pl

Grażyna Kawecka-Karaś

kawecka-karas@womczest.edu.pl

Ryszard Kluba

kluba@womczest.edu.pl

Izabela Leszczyna

leszczyna@womczest.edu.pl

Karol Świerczyński

swierczynski@womczest.edu.pl
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VI.

Wychowanie przedszkolne; programy nauczania
Maria Maciąg

VII.

Kształcenie zintegrowane; programy nauczania
Barbara Długosz

VIII.

X.

XI.

XII.

XIII.

Elżbieta Doroszuk

doroszuk@womczest.edu.pl

Urszula Mielczarek

mielczarek@womczest.edu.pl

Dorota Sobala

sobala@womczest.edu.pl

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; programy nauczania
Urszula Mielczarek

mielczarek@womczest.edu.pl

Krystyna Prażmowska

prazmowska@womczest.edu.pl

Informatyka; programy nauczania
Eugeniusz Romański

romanski@womczest.edu.pl

Jerzy Zdański

zdanski@womczest.edu.pl

Edukacja europejska
Danuta Bernacka

bernacka@womczest.edu.pl

Dorota Sobala

sobala@womczest.edu.pl

Wychowanie fizyczne, edukacja prozdrowotna

XVI.

fuljanty@womczest.edu.pl

Edukacja obywatelska
Dorota Sobala

XV.

glebocka@womczest.edu.pl

Wychowanie; wychowanie do życia w rodzinie; programy wychowawcze

Marian Fuljanty
XIV.

dlugosz@womczest.edu.pl

Informacja pedagogiczna
Maria Głębocka

IX.

maciag@womczest.edu.pl

sobala@womczest.edu.pl

Szkolnictwo i doradztwo zawodowe
Eugeniusz Romański

romanski@womczest.edu.pl

Jerzy Trzos

trzos@womczest.edu.pl

Edukacja regionalna
Elżbieta Jatulewicz

jatulewicz@womczest.edu.pl
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Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli
Nauczyciele Częstochowy oraz gmin i powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego
będą wspomagani w rozwoju zawodowym przez wszystkich konsultantów WOM oraz doradców
metodycznych współpracujących z naszym Ośrodkiem.
Wymienieni niżej konsultanci WOM są odpowiedzialni za przekazywanie informacji w zakresie
doskonalenia i awansu zawodowego nauczycieli w poszczególnych gminach.
Mamy nadzieję, że konsultant – opiekun nauczycieli w gminie – pomoże lokalnemu środowisku
oświatowemu w realizacji zadań edukacyjnych.
Ze szczegółami tej działalności zapoznamy Państwa Dyrektorów i liderów WDN na najbliższych
spotkaniach.

Nauczycieli w gminach wspomagają:
Lp. Imię i nazwisko konsultanta
1. Małgorzata Tubielewicz
2. Maria Wasik-Tyrała

nr tel.
wewnętrznego
tel. centrala: 3241153, 241383, 3610578

nazwy gmin

Lipie, Popów, Miedźno

27
29

Opatów, Krzepice, Przystajń

28
19

Panki, Wręczyca, Żarki

21
30

7. Barbara Długosz
8. Maria Maciąg

Blachownia, Konopiska, Starcza, Poczesna

17
18

9. Elżbieta Doroszuk
10. Maria Głębocka

Myszków, Mykanów, Kruszyna

14

Rędziny, Kłomnice, Mstów

25

Dąbrowa Ziel., Przyrów, Koniecpol, Koziegłowy

32
12

15. Bożena Harasimowicz
16. Ryszard Kluba

Janów, Olsztyn, Poraj, Kamienica Polska

32
31

17. Eugeniusz Romański
18. Karol Świerczyński

Lelów, Niegowa, Kłobuck

26
31

19. wszyscy konsultanci

Częstochowa

-

3. Urszula Mielczarek
4. Krystyna Prażmowska
5. Elżbieta Jatulewicz
6. Danuta Bernacka

11. Jerzy Trzos
12. Dorota Sobala
13. Izabela Leszczyna
14. Grażyna Kawecka-Karaś
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Doskonalenie oświatowej kadry kierowniczej
Pierwsze spotkanie organizujemy wspólnie z wizytatorami Śląskiego Kuratorium Oświaty,
aby dokonać analizy badania osiągnięć szkolnych uczniów, które zostało przeprowadzone
w maju 2001 r. w klasach VI szkoły podstawowej i II gimnazjum kilkudziesięciu szkół regionu
częstochowskiego.
Debata nad koncepcją, przebiegiem i wynikami badań będzie dla kadry kierowniczej okazją
do refleksji na temat przygotowania szkół do egzaminów zewnętrznych.

Miejsce

Termin
godzina

Prowadzący

Dyrektorzy szkół podstawowych
z Częstochowy
(szkoły publiczne i niepubliczne)

WOM Częstochowa
s. 237

5.10.2001
00
00
godz. 13 -15

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

Dyrektorzy szkół podstawowych
z powiatu kłobuckiego

WOM Częstochowa
s. 237

3.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

Dyrektorzy szkół podstawowych
z powiatu myszkowskiego

WOM Częstochowa
s. 237

4.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

WOM Częstochowa
s. 237

8.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

WOM Częstochowa
s. 237

9.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

WOM Częstochowa
s. 237

11.10.2001
00
00
godz. 13 -15

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

Dla kogo

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu
częstochowskiego ziemskiego
(gminy: Mykanów, Kruszyna, Rędziny, Kłomnice,
Mstów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Lelów, Przyrów)

Dyrektorzy szkół podstawowych z powiatu
częstochowskiego ziemskiego
(gminy: Blachownia, Starcza, Konopiska, Poczesna,
Kamienica Polska, Olsztyn, Janów)

GIMNAZJA
Dyrektorzy gimnazjów z Częstochowy
oraz powiatu ziemskiego częstochowskiego,
myszkowskiego i kłobuckiego

Tematem spotkań dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych będzie organizacja kształcenia
w liceach profilowanych i szkołach zawodowych w roku szkolnym 2002/2003.
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
z Częstochowy i terenu

WOM Częstochowa
s. 237

17.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM

Wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych
z Częstochowy i terenu

WOM Częstochowa
s. 237

18.10.2001
30
30
godz. 9 -12

wizytatorzy ŚlKO
konsultanci WOM
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Doskonalenie nauczycieli - nieodpłatne
Temat
Organizowanie działań na rzecz
doskonalenia warsztatu pracy
nauczycieli w roku szkolnym
2001/2002

Wewnątrzszkolny i zewnętrzny
system oceniania

Tworzenie i ocena sprawdzianów
wiadomości
i umiejętności z chemii.
Spotkanie z Wydawnictwem
„Nowa Era”
Jak konstruować plan wynikowy
z fizyki. Spotkanie z autorem
podręcznika do fizyki
Wyd. „Nowa Era”
Projekt edukacyjny jako narzędzie
integracji międzyprzedmiotowej.
Wykorzystanie wyników
sprawdzianu zewnętrznego do pracy
z uczniem

Jak pisać plan wynikowy
do realizowanych programów
Warsztaty :
Układanie zadań do
sprawdzianów po kl. VI pierwsze spotkanie
Warsztaty: Układanie zadań
do egzaminów po III kl. gimnazjum
pierwsze spotkanie

Dla kogo
Liderzy WDN , dyrektorzy
szkół, przedstawiciele
samorządu terytorialnego
z gminy Wręczyca
Liderzy WDN , dyrektorzy
szkół, przedstawiciele
samorządu terytorialnego
z gminy Panki
Liderzy WDN, dyrektorzy
szkół, przedstawiciele
samorządu terytorialnego
z gminy Żarki
Liderzy do spraw oceniania
wewnątrzszkolnego ze szkół
gminy Janów
Liderzy do spraw oceniania
wewnątrzszkolnego ze szkół
gminy Olsztyn
Liderzy do spraw oceniania
wewnątrzszkolnego ze szkół
gminy Poraj
Liderzy do spraw oceniania
wewnątrzszkolnego ze szkół
gminy Kamienica Polska
Nauczyciele chemii
w gimnazjum z powiatów
częstochowskiego
kłobuckiego, myszkowskiego
Nauczyciele fizyki
w gimnazjum
Liderzy WDN
Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych matematyki
i przyrody ze Szkół Podstaw.
w gminie: Lipie
Liderzy WDN
Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych matematyki
i przyrody ze Szkół Podstaw.
w gminie: Miedźno
Liderzy WDN
Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych matematyki
i przyrody ze Szkół Podstaw.
w gminie: Popów

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

13.11.2001
godz. 13.00

SP Wręczyca
Wlk.
ul Szkolna

D. Bernacka
E. Jatulewicz

20.11.2001
godz. 13.00

SP Panki
ul. Tysiąclecia

D. Bernacka
E. Jatulewicz

27.11.2001
godz. 13.00

SP Żarki
ul. Częstochowska

D. Bernacka
E. Jatulewicz

6.11.2001 r.
godz. 13.00
13.11.2001 r.
godz. 13.00
10.12.2001 r.
godz. 13.00
13.12.2001 r.
godz. 13.00

16.11.2001
godz. 1430

19.11.2001
godz. 1430

Szkoła
Podstawowa
w Janowie
Szkoła
Podstawowa w
Olsztynie
Szkoła
Podstawowa w
Poraju
Gimnazjum
w Kamienicy
Polskiej
WOM
Częstochowa
sala 237
WOM
Częstochowa
sala 237

B. Harasimowicz
R. Kluba
B. Harasimowicz
R. Kluba
B. Harasimowicz
R. Kluba
B. Harasimowicz
R. Kluba

M.Wasik-Tyrała

M.Wasik-Tyrała

13.11.2001
godz. 1415

SP w Lipiu
ul.Częstochows
ka 31

M.Tubielewicz
M.Wasik-Tyrała

27.11.2001
godz. 1415

SP w Miedźnie
ul.Szkolna1

M.Tubielewicz
M.Wasik-Tyrała

15.11.2001
godz. 1415

SP w Popowie

M.Tubielewicz
M.Wasik-Tyrała

SP Nr 5
Myszków

J.Węgrzyn

Nauczyciele
matematyki SP

05.11.2001
godz. 1400

Nauczyciele
matematyki SP

19.11.2001
godz. 1400

SP Nr 5
Myszków

J.Węgrzyn

Nauczyciele matematyki klas
gimnazjalnych

07.11.2001
godz. 1400

Gimnazjum
Nr 3
Myszków

J.Węgrzyn
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Temat
Elementy eksperymentu na lekcjach
przyrody
Awans zawodowy nauczycieli
i diagnoza potrzeb na bieżący rok
szkolny
Praca z uczniem zdolnym

„Profilaktyka zagrożeń w rodzinie”

Prowadzący

SP nr 5
Myszków
ul. Sikorskiego
SP nr 5
Myszków
ul. Sikorskiego

G. Wróblewska
-Ludwig

07.12.2001
godz. 1430

SP nr 5
Myszków
ul. Sikorskiego

G. Wróblewska
-Ludwig

05.11.2001
godz. 1200

Gimnazjum
Nr 1
W Rędzinach

D. Sobala

20.11.2001
godz. 1400

WOM
Sala 201

D. Sobala

27.11.2001
godz. 1400

WOM
Sala 201

D. Sobala

11.12.2001
godz. 1400

WOM
Sala 201

D. Sobala

23.11.2001
godz. 1330

S.P. Krzepice

U. Mielczarek
K. Prażmowska

12.11.2001
godz. 1345

S.P.Przystajń

U. Mielczarek
K. Prażmowska

12.12.2001
godz. 1300

S.P. Opatów

U. Mielczarek
K. Prażmowska

11.12.2001
godz. 1430

WOM
sala 231

U. Mielczarek
K. Prażmowska

3.12.2001
godz. 1400

WOM
sala 237

E. Doroszuk

12.11.2001
godz. ??00
16.11.2001
godz. ??00

SP nr 3
w Kłobucku
SP nr 3
w Myszkowie

nauczyciele sztuki szkół
podstawowych i gimnazjum

26.11.2001
godz. 1400

WOM
sala 236

M. Drzewiecka

zainteresowani nauczyciele
bloku przedmiotów humanistycznych, nauczania zintegrowanego, wych. świetlic

10.12.2001
godz. 1400

SP w Żarkach

M. Drzewiecka

Nauczyciele WF z gminy
Blachownia

14.11.2001r.
godz. 1300

SP Nr 3
Blachownia

M. Fuljanty

Nauczyciele WF z gminy
Janów, Olsztyn

21.11.2001r.
godz. 1300

SP w Janowie

M. Fuljanty

Nauczyciele przyrody szkół
podstawowych z gmin :
Poraj, Myszków, Koziegłowy
Nauczyciele biologii
gimnazjów z gmin : Poraj,
Myszków, Koziegłowy
Nauczyciele biologii
gimnazjów i przyrody szkół
podstawowych z gmin :
Poraj, Myszków, Koziegłowy
Pedagodzy szkolni- grupa
wsparcia c.d.
/Częstochowa – miasto
i gmina Rędziny/

„Młodzieżowe Projekty
Nauczyciele wiedzy o
Obywatelskie” – program
społeczeństwie, opiekunowie
„Kształcenie Obywatelskie
Samorządów Uczniowskich
w Szkole Samorządowej”
/gmina Mstów i Kłomnice/
/konsultacje zbiorowe/
Konkurs „Zostań Negocjatorem”
Nauczyciele – opiekunowie
/ województwo śląskiego –
grup ze szkół zgłoszonych do
w przypadku dużej ilości zgłoszeń
konkursu
będą ustalone dodatkowe terminy/
„Europejskie Programy Edukacyjne”Nauczyciele – inicjatorzy
i koordynatorzy projektów
/grupa wsparcia/
Rola i zadania wychowawcy
nauczyciele wychowawcy
klasowego. Planowanie pracy
szkoły podstawowej
z uwzględnieniem przeciwdziałań
i gimnazjum w Krzepicach
agresji
Praca z dziećmi o specjalnych
nauczyciele szkół
potrzebach edukacyjnych
podstawowych i gimnazjum
gminy Przystajń
Rola i zadania wychowawcy
nauczyciele wychowawcy
klasowego. Planowanie pracy
szkół podstawowych
z uwzględnieniem przeciwdziałań
gminy Opatów
agresji
Rola i zadania wychowawcy
nauczyciele wychowawcy
klasowego. Planowanie pracy
szkół gimnazjalnych miasta
z uwzględnieniem przeciwdziałań
Częstochowy
agresji
Realizacja zajęć edukacyjnych
nauczyciele wychowania
wychowanie do życia w rodzinie,
do życia w rodzinie
doskonalenie własne nauczyciela
Plan wynikowy w pracy nauczyciela
sztuki
nauczyciele sztuki szkół
podstawowych i gimnazjum
Indywidualizacja pracy dydaktycznowychowawczej na zajęciach ze sztuki
(plastyka)
Techniki plastyczne stosowane
w szkole podstawowej

Planowanie pracy przez
nauczyciela wychowania
fizycznego
Planowanie pracy przez
nauczyciela wychowania
fizycznego

Termin
godzina

Miejsce

Dla kogo

07.11.2001
godz. 1400
23.11.2001
godz. 1400

G. Wróblewska
-Ludwig

M. Drzewiecka
M. Drzewiecka
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Zapraszamy
na nasze strony internetowe
http://www.womczest.edu.pl
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Zapraszamy Państwa do publikowania artykułów
na łamach
Nauczycielskiego,
którego piąty numer ukaże się w marcu 2002r.
Preferujemy publikacje dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie edukacji :
- ekologicznej
- regionalnej
- informatycznej
- prozdrowotnej
- medialnej
- europejskiej.
Zagadnień:
- kształcenia zintegrowanego
- wychowania
- wychowania do życia w rodzinie
- szkolnictwa zawodowego
- ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- wychowania przedszkolnego
- mierzenia jakości pracy szkoły i placówki
- organizacji i zarządzania oświatą
- konstruowania programów nauczania
- pomiaru dydaktycznego
- wychowania poprzez twórczość
- języków obcych
- przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych, ścieżek edukacyjnych.
Artykuły będą zamieszczane po akceptacji zespołu programowego złożonego z konsultantów WOM.

Wskazówki dla autorów
Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje, że materiały należy nadsyłać 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.
Artykuł powinien zawierać:
Wstęp, a w nim tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, 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.
Rysunki, wykresy, schematy powinny być wykonane w sposób nadający się do reprodukcji.
Prosimy autorów o dołączenie pisemnego oświadczenia, że poglądy wyrażone w artykule pochodzą
od autora.
Artykuły będą przyjmowane przez p. Marię Głębocką w dniach:
12.11 – 15.11.2001 r. w godz. 900 - 1500
16.11 (piątek) w godz. 900 - 1700
17.11 (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła 126/130 w Częstochowie, pok. 214
Redakcja będzie zwracać materiały nieopublikowane.
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Biblioteka Pedagogiczna 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 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 ścisłeg rezerwatu przyrody
"Parkowe". Wokół budynku las bukowo-dębowy, skały ostańce, źródła rzeki Wiercicy, wywierzyska
krasowe oraz jskinie 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 KrajkowskoCzęstochowskiej - 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
źródlana woda.

przemysłowych

powietrze, specyficzny

mikroklimat,

krystalicznie

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 naglaśniający, telewizja satelitarn
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Propozycja form doskonalenia
na rok szkolny 2001/2002
I. Kursy kwalifikacyjne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Z zakresu bibliotekoznawstwa ..................................................................................................270h
Wychowanie do życia w rodzinie ..............................................................................................250h
Oligofrenopedagogika ...............................................................................................................260h
Terapia pedagogiczna ...............................................................................................................270h
Organizacja i zarządzanie oświatą ............................................................................................210h
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ........................................................270h
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ....................................................................................270h
Sztuka ........................................................................................................................................270h

II. Kursy doskonalące
1. Podstawowy kurs obsługi komputera (system operacyjny Windows) ........................................40h
2. Zaawansowany kurs obsługi komputera(pakiet Office) ..............................................................40h
3. Komputerowe wsparcie konstruowania (AutoCad) .....................................................................40h
4. Internet w dydaktyce ....................................................................................................................40h
5. Multimedia w dydaktyce..............................................................................................................40h
6. Szkolny doradca zawodu ...........................................................................................................120h
7. Ocenianie opisowe wsparte komputerem ....................................................................................40h
8. Pomiar dydaktyczny w informatyce ............................................................................................40h
9. Sam buduję swój komputer ..........................................................................................................40h
10. Zaawansowane konfigurowanie komputera ................................................................................40h
11. Metody aktywizujące na lekcjach przedmiotów przyrodniczych w gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej .......................................................................................................................30h
12. Konstruowanie programu i realizacja ścieżek edukacyjnych w gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej .......................................................................................................................30h
13. Metoda projektu w przedmiotach przyrodniczych ......................................................................15h
14. Konstruowanie programu zajęć Zielonej Szkoły .........................................................................20h
15. Konstruowanie i realizacja ścieżki regionalnej............................................................................20h
16. Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela ....................................................................................30h
17. Aktywność w szkole i w środowisku lokalnym w oparciu o program KOSS – Kształcenie
Obywatelskie w Szkole Samorządowej .......................................................................................64h
18. Metody aktywizujące w nauczaniu i wychowaniu ze szczególnym uwzględnieniem
projektu w edukacji europejskiej ...............................................................................................30h
19. Uczeń dyslektyczny w klasie szkolnej .........................................................................................30h
20. Wywiadówka inaczej ...................................................................................................................10h
21. Planowanie pracy korekcyjno – kompensacyjnej i wyrównawczej .............................................15h
22. Deficyty rozwojowe przyczyną trudności dydaktyczno – wychowawczych ..............................30h
23. Kształcenie zintegrowane w szkole podstawowej .......................................................................50h
24. Pomiar dydaktyczny i ocenianie w kształceniu zintegrowanym .................................................40h
25. Metody aktywizujące w kształceniu zintegrowanym ..................................................................30h
26. Drama w kształceniu zintegrowanym ..........................................................................................30h
27. Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej w kształceniu zintegrowanym ..............20h
28. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych a ocena opisowa w kształceniu zintegrowanym ..................30h
29. Nauczanie i wychowanie w klasach i oddziałach integracyjnych ...............................................80h
30. Strategie kształcenia w klasach IV- VI szkoły specjalnej ...........................................................60h
31. Strategie kształcenia w gimnazjum specjalnym ..........................................................................60h
32. Rola ścieżek edukacyjnych w programie wychowawczym szkoły ponadgimnazjalnej ..............15h
33. Gra dydaktyczna jako nowoczesna metoda kształcenia i oceniania uczniów (tworzenie
gier planszowych i innych) ..........................................................................................................20h
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34. Techniki przyspieszonego uczenia się w samokształceniu uczniów i nauczycieli ......................15h
35. Nowoczesne planowanie i kierowanie procesem kształcenia w gimnazjum i w szkole
ponadgimnazjalnej .......................................................................................................................30h
36. Nowoczesne metody kształcenia w kontekście egzaminu maturalnego z przedmiotów
humanistycznych ..........................................................................................................................20h
37. Projekt edukacyjny jako narzędzie integracji międzyprzedmiotowej .........................................30h
38. Wprowadzanie umiejętności kluczowych do programu nauczania języka polskiego i
historii dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych .....................................................................50h
39. Wykorzystanie firmy symulacyjnej w doskonaleniu nauczycieli i kadry kierowniczej
placówek oświatowych ................................................................................................................30h
40. Organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznego badania jakości pracy szkoły
zawodowej ...................................................................................................................................40h
41. Organizowanie i przeprowadzanie wewnętrznego badania jakości pracy placówek
oświatowych.................................................................................................................................40h
42. Certyfikowanie umiejętności i kwalifikacji zawodowych ...........................................................20h
43. Komputerowe wspomaganie projektowania i konstruowania maszyn i urządzeń
technicznych (kurs wstępny) ........................................................................................................40h
44. Rynek pracy a możliwości edukacyjne placówek oświatowych .................................................20h
45. Kreowanie karier szkolnych i zawodowych we współczesnej placówce edukacyjnej ................20h
46. Projektowanie i wdrażanie wewnętrznych systemów zapewnienia jakości pracy
edukacyjnej ..................................................................................................................................40h
47. Projektowanie modułowych systemów kształcenia .....................................................................40h
48. Jak prawidłowo przeprowadzać spotkania z rodzicami ...............................................................30h
49. Szkoła dla rodziców i wychowawców .........................................................................................40h
50. Efektywne planowanie doskonalenia i rozwoju pod kątem awansu zawodowego
nauczycieli ...................................................................................................................................20h
51. Stres – jak go wykorzystać? .........................................................................................................20h
52. Metody zbierania danych i doboru próby i analizy danych w mierzeniu jakości pracy
szkoły ...........................................................................................................................................40h
53. Planowanie przyszłości szkoły – warsztat ...................................................................................30h
54. Ewaluacje szkolnego systemu oceniania. Interpretacje wyników ...............................................40h
55. Metody aktywizujące w procesie nauczania i uczenia się ..........................................................20h
56. Pomiar dydaktyczny w kontekście nowego systemu oceniania ..................................................60h
57. Ocenianie zewnętrzne a szkolny system oceniania .....................................................................30h
58. Konstruowanie testów osiągnięć szkolnych w przedmiotach humanistycznych .........................40h
59. Autoprezentacja i umiejętności komunikacyjne a sukces na rynku pracy ...................................25h
60. Jak ocenić jakość programu nauczania? ......................................................................................20h
61. Ewaluacja szkolnego systemu oceniania .....................................................................................25h
62. Konstruowanie programów nauczania .........................................................................................60h
63. Planowanie dydaktyczne w pracy nauczyciela ............................................................................30h
64. Plan rozwoju szkoły a plan rozwoju zawodowego nauczyciela ..................................................25h
65. Żyję bez ryzyka AIDS .................................................................................................................20h
66. Sex, kłamstwa i prawda ...............................................................................................................30h
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