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

wrzesień-październik 2009 r.

Częstochowa, sierpień 2009 r.

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

http://www.womczest.edu.pl

Znajdziecie tu Państwo:
y aktualności oświatowe
y forum nauczycieli
y „Kwartalnik Nauczycielski”
y informacje o:
– ofercie doskonalenia
– aktach prawnych
– strukturze RODN „WOM”

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie oferuje doskonalenie zawodowe dla:
• nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
• oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
• pracowników samorządów lokalnych,
• doradców metodycznych,
• liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

Organizujemy:
• kursy
kwalifikacyjne

• kursy
doskonalące

dają pełne kwalifikacje
wg wymagań
ministra edukacji

wydajemy
świadectwa
wg wzoru ministerstwa
edukacji

podnoszą umiejętności zawodowe

wydajemy
zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

• szkolenia metodyczne
dla rad pedagogicznych
•
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Udzielamy konsultacji:
• indywidualnych,
• zbiorowych

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

konferencje dla nauczycieli
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

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w grudniu 2009 r.
Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie zajęć edukacyjnych wynikających z „Podstawy programowej…”
oraz innych zagadnień, m. in.:
-

nowoczesnych metod kształcenia i wychowania
innowacji pedagogicznych
nauczania zintegrowanego
wychowania do życia w rodzinie
szkolnictwa zawodowego
ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wychowania przedszkolnego

-

zarządzania w oświacie
konstruowania programów nauczania
pomiaru dydaktycznego
wychowania poprzez twórczość
języków obcych
przedmiotów humanistycznych, matematycznoprzyrodniczych.

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 grafik zamieszczonych 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. Danutę Bernacką, konsultanta RODN „WOM” w dniach:
do numeru grudniowego:
16.11 – 20.11.2009 r. (poniedziałek-piątek) w godz. 900 - 1500, pok. 230
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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,,Częstochowski Biuletyn Oświatowy”
Szanowni Czytelnicy i Autorzy, drodzy Nauczyciele!
Pozostając w przekonaniu, że na co dzień jesteście Państwo autorami szeregu własnych, doskonałych materiałów dydaktycznych, że
realizujecie w sposób niekonwencjonalny, nowatorski i niezwykle interesujący wiele zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, zachęcamy Was do publikacji artykułów o tych osiągnięciach na łamach „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”, redagowanego
i wydawanego przez RODN „WOM” w Częstochowie.
Od lat traktujemy Państwa jako współgospodarzy naszego biuletynu. To Wasze publikacje są przecież istotą każdego wydania, stanowiącego profesjonalne forum prezentacji dorobku pedagogów, otwarte na potrzeby i zainteresowania nauczycieli regionu częstochowskiego.
Do dalszej, bardzo cenionej przez nas współpracy, serdecznie zapraszamy także wszystkich Państwa związanych zawodowo z oświatą, reprezentujących nadzór pedagogiczny, organy prowadzące szkoły, wyższe uczelnie, placówki kulturalne i inne instytucje, wspierające nauczycieli w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
Licząc na współpracę z Państwem, podajemy niżej informacje na temat możliwości umieszczenia własnych publikacji
w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”.
Zachęcamy do przekazywania tekstów dotyczących między innymi:
• zarządzania jakością w placówkach oświatowych,
• administrowania szkołą,
• nauczania na wszystkich poziomach, w tym kształcenia zawodowego (scenariusze lekcji i innych zajęć),
• zajęć pozalekcyjnych,
• edukacji regionalnej i europejskiej,

• profilaktyki zagrożeń i realizacji programu wychowawczego,
• kształcenia multimedialnego (wykorzystania Internetu
i programów multimedialnych w toku nauczania),
• poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego,
• realizacji ważnych uroczystości, imprez szkolnych,
• awansu zawodowego nauczycieli.

W trosce o poziom merytoryczny czasopisma redakcja CBO uprzejmie prosi o uwzględnienie wymagań stawianych materiałowi przeznaczonemu do wydania:
ne potwierdzenie realizacji na każdej stronie tekstu, dokona• autorski charakter publikacji,
ne przez dyrektora szkoły (podpis i pieczęć),
• bezbłędne pod względem rzeczowym, atrakcyjne, interesu•
cudze
opracowania, publikacje lub materiały wykorzystane
jące i oryginalne ujęcie tematu,
w
tekście
artykułu powinny posiadać opis bibliograficzny:
• zdecydowanie preferujemy prace wcześniej niepublikowane,
•
zdjęcia
i
inne elementy graficzne należy opatrzyć opisem
• do publikacji można załączyć opinie metodyczne lub recen(autor,
opis
źródłowy, treść podpisu pod zdjęciem); należy
zje (np. specjalisty w danej dziedzinie, dyrektora szkoły, nazaznaczyć, w którym miejscu tekstu publikacji będą się one
uczyciela dyplomowanego, wyniki ewaluacji przeprowadzoznajdować,
nej wśród uczniów, rodziców...),
• redakcja zastrzega sobie (tylko w uzasadnionych wypad• jeśli artykuł dotyczy działań realizowanych na terenie plakach) prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełcówki oświatowo – wychowawczej, wymagane jest pisemniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytułów, bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
Redakcja biuletynu prosi także o uwzględnienie niżej podanych wymagań technicznych:
 wszystkie materiały powinny być dostarczone w dwóch wersjach: elektronicznej (na dyskietce lub płycie CD) oraz na arkuszu
w formacie A4,
 teksty należy dostarczyć w programie WORD,
 zdjęcia należy dostarczyć w oryginale lub jako skany w rozdzielczości 300 dpi i zapisane w formacie tif,
 grafiki należy dostarczyć w osobnych plikach w programie Corel Draw.
Inne ważne informacje:
• zamieszczenie publikacji jest nieodpłatne – autorzy nie otrzymują
•

żadnych honorariów,
do materiału należy dołączyć oświadczenie, wyrażające zgodę autora artykułu na zasady publikacji w CBO, dotyczące praw autorskich (autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za
treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich) i
na przetwarzanie danych osobowych – wzór oświadczenia jest do
pobrania na stronie www.womczest.edu.pl w „Częstochowskim
Biuletynie Oświatowym [CBO]” – „Zasady współpracy z autorami” lub bezpośrednio w redakcji CBO,

• praca musi być własnoręcznie podpisana na końcu tekstu,
• redakcja zwraca materiały tylko w wyjątkowych wypadkach, po
uprzednich uzgodnieniach,

• wszystkie materiały prosimy dostarczać bezpośrednio do redakcji
•

CBO – w RODN ,,WOM” w Częstochowie, przy al. Jana Pawła II
126/130, mieszczącej się w budynku wydawnictwa,
bezpośredni kontakt z redakcją – red. Grażyna Bochenkiewicz – tel.
(034) 360 60 04, 360 60 14, wew. 551 lub 550, 0 600 783 501;
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl

Zapraszamy Państwa do współpracy.
Zespół Redakcyjny
,,Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”
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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

Publikacja Akademii im. J. Długosza i RODN „WOM” w Częstochowie

EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE
Kwartalnik dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Tematyka numeru 13/2009:

Zaburzenia zachowania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Rola literatury dziecięcej.
WYMAGANIA FORMALNE STAWIANE MATERIAŁOWI PRZEZNACZONEMU DO OPUBLIKOWANIA
W KWARTALNIKU „EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE”
WYMAGANIA MERYTORYCZNE
Materiały powinny:
• posiadać wysoką wartość merytoryczną, a w przypadku korzystania z cudzych materiałów powinny posiadać informację dotyczącą bibliografii (autor, tytuł, miasto, wydawnictwo, rok wydania, strona),
• być opatrzone podpisem autora oraz informacją dot. miejsca pracy autora, adresem do korespondencji i kontaktowym numerem
telefonu,
• w przypadku opisywania działań na terenie szkoły posiadać potwierdzenie opisywanych w tekście zdarzeń przez dyrektora szkoły
na każdej stronie artykułu w postaci podpisu dyrektora.
Zdjęcia i grafiki należy dostarczać z opisem (autor zdjęcia, podpis pod zdjęciem) i z zaznaczeniem miejsca ich umieszczenia w tekście. Brak nazwiska autora zdjęć oznacza rezygnację z publikacji zdjęcia.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełniania i skracania artykułów oraz nadawania własnych
tytułów bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
Nadesłane materiały są publikowane bez honorariów dla ich autorów. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.
WYMAGANIA TECHNICZNE
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na dyskietce lub płycie CD z wydrukiem.
Teksty powinny być dostarczone w programie Word, czcionka: 12, Times New Roman, odstępy między wierszami: 1,5, maksymalnie
5 stron A-4.
Prosimy nie używać w tekście:
• kolorowych czcionek
• numeracji stron
• podziału na sekcje
• klawisza tabulacji do wcięć
• spacji przed kropkami, przecinkami, średnikami
• nagłówków i stopek
• podziału na kolumny
• klawisza spacji do przeniesienia wyrazu do następnej linii
lub zrobienia wcięć
• podwójnych spacji
Zdjęcia powinny być dostarczone w oryginale lub jako skany w rozdzielczości minimum 300 dpi i zapisane w formacie tif.
Artykuły przyjmowane będą do 20 września 2009 r. u p. Jadwigi Mielczarek – pok. 239
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://edel.womczest.edu.pl
Kontakt: j.mielczarek@womczest.edu.pl

Drogi czytelniku „EDUKACJI ELEMENTARNEJ W TEORII I PRAKTYCE”
informujemy, że istnieje możliwość prenumeraty naszego kwartalnika zarówno przez czytelników indywidualnych jak
i placówki oświatowe.
Koszt prenumeraty rocznej 20 zł (cztery numery).
Wpłat należy dokonywać na konto:
ING Bank Śląski Oddział w Częstochowie, Nr 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
z dopiskiem „Edukacja Elementarna”
Zamówione egzemplarze będą do odbioru
w Wydawnictwie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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KONFERENCJA:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
we współpracy z:
Akademią im. J. Długosza w Częstochowie
Muzeum Częstochowskim - Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy,
Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Katowicach - Delegaturą w Częstochowie
zaprasza do udziału w konferencji pod hasłem

MOJA LEKCJA HISTORII W 70. ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
która odbędzie się 23 września 2009 r. o godz. 13.00 w RODN „WOM” w Częstochowie - w Auli „Forum”
Tematy
1. II wojna światowa jako konsekwencja zawieszenia broni na 20 lat - dr R. Majzner
2. Początek II wojny światowej w ziemi częstochowskiej i wieluńskiej - ks. prof. zw. dr hab. Jan Związek
3. Częstochowianie ofiary zbrodni niemieckiej we wrześniu 1939 roku
4. Częstochowski Inspektorat ZWZ -AK - dr Jarosław Durka
5. Literatura wobec doświadczeń wojennych Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński
- dr Artur Żywiołek
6. Częstochowa ostatnią wojenną stolicą Polskiego Państwa Podziemnego - referat wzbogacony projekcją
filmu – mgr Sławomir Maślikowski
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 17 września 2009 r.
- na adres elektroniczny: bochenkiewicz@womczest.edu.pl lub pod numerem telefonu (034) 360-60-04
(wew.233 lub 224).

KONFERENCJA:
Praca z uczniem uzdolnionym – olimpiady fizyczne
konferencja metodyczna z udziałem dr Z. Olesika z AJD w Częstochowiezainteresowani nauczyciele fizyki
wszystkich typów szkół
23.10.2009 r., godz. 1000 w RODN „WOM”, Aula „Forum”
Materiały uczestników do prezentacji lub przeznaczone do publikacji w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres: praszczyk@womczest.edu.pl do 21.10.2009 r.

KONKURS
W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN
„WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów gimnazjów miasta Częstochowy do udziału w konkursie recytatorskim

WOJNA POEZJĄ PISANA.
Konkurs odbędzie się 22 października 2009 r. o godz. 11.00 w Auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130.
Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej biblioteki
www.biblioteka.womczest.edu.pl - zakładka Konkursy.
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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

NOWE BEZPŁATNE FORMY KURSÓW DOSKONALĄCYCH
KURS ON-LINE: „Rodzice - szkoła. Partnerstwo i dialog w edukacji”
Zapraszamy na kurs prowadzony przez mgr Grażynę Bochenkiewicz, nauczyciela konsultanta
w RODN „WOM” w Częstochowie realizowany w ramach kształcenia na odległość. E-learning to efektywna
i dogodna dla uczestnika forma nauczania-uczenia się.
Zajęcia prowadzone będą przez Internet z wykorzystaniem platformy MOODLE. Kurs ma charakter samokształceniowy z zapewnieniem stałego i aktywnego kontaktu osoby prowadzącej. Zajęcia planuje się
realizować w 15-osobowej grupie.
Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół, do wychowawców, chcących podnieść
jakość wzajemnych kontaktów szkoła - rodzice, pragnących lepiej zrozumieć wartość partnerstwa w oświacie
oraz wagę podmiotowości rodziców w systemie edukacyjnym.
Uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, pocztę elektroniczną oraz mieć zainstalowane programy: WORD, Power Point, Acrobat Reader.
Kurs jest rozplanowany w rytmie tygodniowym. Każdy z modułów merytorycznych realizowany jest
w ciągu jednego tygodnia. Na trzy pierwsze moduły przeznaczono po 4 godziny, na moduł IV - 3 godziny;
w sumie 15 godzin.
•
•
•
•
•
•

Moduł „Wprowadzenie” – uruchomiony 5 dni przed rozpoczęciem modułu I
Moduł I - tydzień: 7 października – 13 października 2009 r.
Moduł II - tydzień: 14 października –20 października 2009 r.
Moduł III - tydzień: 21października – 27 września 2009 r.
Moduł IV – tydzień: 28 października –3 listopada 2009 r.
Moduł „Ewaluacja”- uruchomiony 4 października 2009 r. i otwarty 5 dni
po zakończeniu kursu

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 22.09.2009 r.
- pocztą elektroniczną na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
Spotkanie organizacyjne: 30.09.2009 r., godz. 1500, sala 201

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL
(European Computer Driving Licence)
Zapraszamy na kurs prowadzony przez mgr Rafała Praszczyka, nauczyciela konsultanta w RODN „WOM”
w Częstochowie i egzaminatora ECDL.
Zajęcia prowadzone będą w 15-osobowej grupie (jedna osoba przy stanowisku komputerowym).
Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół,
chcących doskonalić swoje umiejętności z technologii informacyjnej. Oprócz tego kurs ma pomóc w przygotowaniu do egzaminu sprawdzającego podstawowe umiejętności potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak
i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
Kurs jest rozplanowany w rytmie tygodniowym. Każdy z modułów merytorycznych realizowany jest w ciągu
jednego tygodnia. Na wszystkie moduły przeznaczono po 10 godzin; w sumie 70 godzin.
1. Moduł I – Podstawy technik informatycznych
2. Moduł II – Użytkowanie komputerów
3. Moduł III – Przetwarzanie tekstów
4. Moduł IV – Arkusze kalkulacyjne
5. Moduł V – Bazy danych
6. Moduł VI – Grafika menedżerska i prezentacyjna
7. Moduł VII – Usługi w sieciach informatycznych
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 21.09.2009 r.
- pocztą elektroniczną na adres: praszczyk@womczest.edu.pl lub telefonicznie 034 360 60 24 w. 238
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
• Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Nowa podstawa programowa
z plastyki.
Nowa podstawa programowa
z języka polskiego
Nowa podstawa programowa
z geografii w gimnazjum.
Podstawa programowa wy‐
chowania przedszkolnego –
reforma programowa MEN
Podstawa programowa wy‐
chowania przedszkolnego
i ogólnego – języki obce
nauczyciele, którzy nie
uczestniczyli w szkoleniach
Podstawa programowa wy‐
przed wakacjami
chowania przedszkolnego
i ogólnego – języki obce
Nowa podstawa programowa
z chemii
Wdrażanie nowej podstawy
programowej w edukacji
wczesnoszkolnej
Nowa podstawa programowa
z historii.
Wdrażanie nowej podstawy
programowej w edukacji
wczesnoszkolnej
Szkolnictwo zawodowe
w dobie reformy
Edukacja Europejska w pol‐
skiej szkole
Prezentacja efektów pracy
nauczyciela – hospitacja lekcji
wychowania fizycznego.
Określanie postaw rodziciel‐
skich oraz możliwości zawar‐
cia kontraktu z rodzicami
dzieci niepełnosprawnych
Prezentacja efektów pracy
nauczyciela – hospitacja lekcji
wychowania fizycznego.
Współczesne tendencje
w dydaktyce języka polskie‐
go, a planowanie pracy na‐
uczyciela w gimnazjum
Dostosowanie wymagań edu‐
kacyjnych dla ucznia z orze‐
czeniem w placówce integra‐
cyjnej.
Charakterystyka upośledze‐
nia umysłowego, najczęstsze
przyczyny trudności w ucze‐
niu się
Własny program nauczania –
tworzenie, modyfikowanie,
dostosowywanie do potrzeb
uczniów
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nauczyciele szkolnictwa za‐
wodowego
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele wychowania fi‐
zycznego w szkole podsta‐
wowej
nauczyciele szkół i placówek
specjalnych, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele wychowania fi‐
zycznego w gimnazjum
i szkole ponadgimnazjalnej
zainteresowani nauczyciele

nauczyciele placówek inte‐
gracyjnych
nauczyciele szkół i placówek
specjalnych, zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani nauczyciele

Termin
godzina
07.09.2009 r.
godz.1500
08.09. 2009 r.
godz. 1500
08.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s.236
RODN „WOM”
s. 231

11.09.2009 r.
godz1500

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

16.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

17.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

18.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

05.10.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

07.10.2009 r.
godz.1500

RODN ”WOM”
s. 237

J. Durka

22.10.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

07.09.2009 r.
godz. 1500
08.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 237

08.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

09.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

10.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

14.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

D. Bernacka

14.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Miękina

16.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

21.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

D. Bernacka

Miejsce

Prowadzący
S. Kurcab
D. Bernacka
M. Wasik‐Tyrała

J. Trzos
A. Klimza
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Temat
Dostosowanie wymagań edu‐
kacyjnych dla ucznia z orze‐
czeniem w placówce ogólno‐
dostępnej.
Konferencja: Moja lekcja
historii w 70. rocznicę wybu‐
chu II wojny światowej
Prezentacje świetlic szkol‐
nych. Różnorodne formy
i metody pracy w świetlicy
szkolnej. „Od glinianki do
dzbanka”
Praca z rodziną dziecka nie‐
pełnosprawnego
Prezentacje świetlic szkol‐
nych. Różnorodne formy
i metody pracy w świetlicy
szkolnej. „Od glinianki do
dzbanka”
Komputerowe gry do nauki
języków obcych dla dzieci
młodszych: wykorzystanie
gotowych zasobów interne‐
towych, tworzenie gry wisie‐
lec i gry planszowej.
Rodzice ‐ szkoła. Partnerstwo
i dialog w edukacji. Spotkanie
organizacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych udziałem
w kursie on‐line na ww. te‐
mat.
Więcej informacji na s. 6 Harmonogramu.
Spotkania z rodzicami .
Współpraca nauczycieli z ro‐
dzicami dzieci sprawiających
problemy wychowawcze.

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Miękina

23.09.2009 r.
godz.1300

RODN „WOM”
Aula Forum

S. Kurcab
G. Bochenkiewicz
J. Durka

23.09.2009 r.
godz. 1500

Gminne Centrum
Kultury, Informacji
i Rekreacji
w Poczesnej

U. Mielczarek

23.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

28.09.2009 r.
godz.1500

Gminne Centrum
Kultury, Informacji
i Rekreacji
w Poczesnej

U. Mielczarek

29.09.2009r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

30.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
sala 201

G. Bochenkiewicz

30.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

30.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

02.10.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

05.10.2009 r.
godz1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

05.10.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

M. Tubielewicz

zainteresowani nauczyciele

program konferencji na str. 6
Harmonogramu...
zainteresowanych nauczycie‐
li świetlic szkolnych.

nauczyciele szkół i placówek
specjalnych, zainteresowani
nauczyciele
zainteresowanych nauczycie‐
li świetlic szkolnych.

nauczyciele języków obcych
na etapie wczesnoszkolnym
Zgłoszenia kierować na adres
pienkowska@womczest.edu.pl
nauczyciele, wychowawcy
klas wszystkich typów szkół

zainteresowanych nauczycie‐
li, wychowawców szkół pod‐
stawowych, gimnazjów, pla‐
cówek opiekuńczo‐
wychowawczych z Często‐
chowy i powiatu często‐
chowskiego.
Warsztatowe spotkanie ze
nauczyciele przedmiotów
sztuką Formowanie struktu‐ artystycznych
ralne, papierowa wiklina, pa‐ zainteresowani nauczyciele
pier mache.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
kurcab@womczest.edu.pl lub tel.034 360 60 24 wew. 233
Komputerowe gry do nauki
nauczyciele języków obcych
języków obcych dla dzieci
na etapie wczesnoszkolnym
młodszych: wykorzystanie
gotowych zasobów interne‐
Zgłoszenia kierować na adres
towych, tworzenie gry wisie‐ pienkowska@womczest.edu.pl
lec i gry planszowej.
,,Przyjaciele Zippiego” ‐ pro‐ nauczyciele przedszkoli, od‐
gram promocji zdrowia psy‐ działów przedszkolnych, na‐
chicznego dzieci – spotkanie uczyciele klas I‐III szkół pod‐
informacyjne
stawowych, pedagodzy
szkolni
Opracowanie i realizacja pro‐ nauczyciele szkół podsta‐
jektu edukacyjnego.
wowych
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Temat
Zastosowanie gier symula‐
cyjno‐decyzyjnych w kształ‐
towaniu postaw przedsię‐
biorczych
Miejsca pamięci w Często‐
chowie i ich rola w wycho‐
waniu dzieci i młodzieży.
Spotkanie pierwsze w ramach
II edycji projektu.
Więcej o projekcie na stronie:
http//www.mp-czest.yoyo.pl
Spotkania z rodzicami .
Współpraca nauczycieli z ro‐
dzicami dzieci sprawiających
problemy wychowawcze.
Metody i środki dydaktyczne
w nauczaniu przyrody i geo‐
grafii.
Spotkania z rodzicami .
Współpraca nauczycieli z ro‐
dzicami dzieci sprawiających
problemy wychowawcze.

Dla kogo
nauczyciele szkolnictwa za‐
wodowego
nauczyciele historii lub in‐
nych przedmiotów zaintere‐
sowani tematem

zainteresowanych nauczycie‐
li, wychowawców szkół pod‐
stawowych, gimnazjów, pla‐
cówek opiekuńczo‐
wychowawczych z powiatu
lublinieckiego
nauczyciele przyrody i geo‐
grafii.

zainteresowanych nauczycie‐
li, wychowawców szkół pod‐
stawowych, gimnazjów, pla‐
cówek opiekuńczo‐wycho‐
wawczych z powiatu mysz‐
kowskiego
Opracowanie i realizacja pro‐ nauczyciele gimnazjów
jektu edukacyjnego.
Warsztatowe spotkanie ze
nauczyciele przedmiotów
sztuką Formowanie struktu‐ artystycznych
ralne, papierowa wiklina, ,
zainteresowani nauczyciele
papier mache.
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
kurcab@womczest.edu.pl lub tel.034 360 60 24 wew.233
Konferencja metodyczna:
zainteresowani nauczyciele
„Praca z uczniem uzdolnio‐
fizyki wszystkich typów
nym – olimpiady fizyczne”
szkół.
z udziałem dr Z. Olesika z AJD
w Częstochowie

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

5.10.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

07.10.2009 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 236

G. Bochenkiewicz

RODN „WOM”
s.231

U. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik ‐ Tyrała

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

19.10.2009 r.
godz. 1500

RODN ”WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

20.10.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

S. Kurcab

23.10.2009 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

R. Praszczyk

26.10.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM’’
s. 238
s. 201

S. Kurcab
R. Praszczyk

26.10.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

27.10.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

28.10.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

12.10.2009 r.
godz.1500

16.10.2009 r.
godz. 1500
19.10.2009 r.
godz.1500

Materiały uczestników do prezentacji lub przeznaczone do publikacji
w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym prosimy kierować pocztą
elektroniczną na adres: praszczyk@womczest.edu.pl do 21.10.2009 r.

Wykorzystania technologii
nauczyciele przedmiotów
informatyczno – komunika‐
artystycznych
cyjnych w pracy nauczyciela zainteresowani nauczyciele
przedmiotów artystycznych.
Obsługa programów Micro‐
soft PowerPoint i Gimp
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem
kurcab@womczest.edu.pl lub tel.034 360 60 24 wew.233
(liczba miejsc ograniczona)
Spotkania z rodzicami .
zainteresowanych nauczycie‐
Współpraca nauczycieli z ro‐ li, wychowawców szkół pod‐
dzicami dzieci sprawiających stawowych, gimnazjów, pla‐
problemy wychowawcze.
cówek opiekuńczo‐
wychowawczych z powiatu
kłobuckiego
Organizacja lekcji wychowa‐ nauczyciele wychowania fi‐
nia fizycznego w świetle no‐ zycznego
wych zapisów prawa oświa‐
towego.
Poradnictwo zawodowe
pedagodzy szkolni, zaintere‐
w szkole
sowani nauczyciele
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• Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Spotkanie dla Liderów WDN – 28.09.2009 r. godz. 1500 na Auli „FORUM”
Aktualne zadania szkoły/placówki w procesie zmian programowych
Grażyna Kawecka-Karaś
Temat

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele kontraktowi
kontraktowych – procedury, rozpoczynający staż na sto‐
plan rozwoju zawodowego
pień nauczyciela mianowa‐
nego z Częstochowy i pow.
częstochowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele kontraktowi roz‐
kontraktowych – procedury, poczynający staż na stopień
nauczyciela mianowanego
plan rozwoju zawodowego

z pow.: kłobuckiego, lubliniec‐
kiego, myszkowskiego

Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele mianowani roz‐
mianowanych – procedury,
poczynający staż na stopień
plan rozwoju zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
z Częstochowy i powiatu czę‐
stochowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele przedszkoli, od‐
stażystów i kontraktowych – działów przedszkolnych
procedury; plan rozwoju za‐ ubiegający się o wyższy sto‐
wodowego
pień awansu zawodowego
Procedury i wymagania zwią‐ nauczyciele ubiegający się
zane z awansem zawodowym o stopień awansu nauczycie‐
‐ planowanie stażu
la mianowanego
Procedury i wymagania zwią‐ nauczyciele ubiegający się
zane z awansem zawodowym o stopień awansu nauczycie‐
‐ planowanie stażu
la dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele przedszkoli, od‐
mianowanych – procedury; działów przedszkolnych
plan rozwoju zawodowego
ubiegający się o stopień na‐
uczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele mianowani roz‐
mianowanych – procedury,
poczynający staż na stopień
plan rozwoju zawodowego
nauczyciela dyplomowanego
z pow.: kłobuckiego, lubli‐
nieckiego, myszkowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele stażyści z Czę‐
stażystów – procedury, plan stochowy i powiatu często‐
rozwoju zawodowego
chowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele edukacji
mianowanych
wczesnoszkolnej z Często‐
chowy i powiatu często‐
chowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele stażyści z powia‐
stażystów – procedury, plan tów: kłobuckiego, lubliniec‐
rozwoju zawodowego
kiego, myszkowskiego
Awans zawodowy nauczycieli nauczyciele edukacji
mianowanych
wczesnoszkolnej z powiatu
kłobuckiego, myszkowskiego
i lublinieckiego
Dokumentacja osiągnięć za‐
nauczyciele wychowania
wodowych nauczyciela wy‐
fizycznego ubiegający się o
chowania fizycznego.
awans na stopień nauczyciela
mianowanego
Dokumentacja osiągnięć za‐
nauczyciele wychowania
wodowych nauczyciela wy‐
fizycznego ubiegający się
chowania fizycznego.
o awans na stopień nauczy‐
ciela dyplomowanego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

02.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

03.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

04.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

07.09.2009 r.
godz1500

RODN ,,WOM”
s. 231

J. Mielczarek

07.09.2009 r.
godz. 1400
09.09.2009 r.
godz. 1400

ZSP nr 3
w Myszkowie,
ul. Kościuszki 30
ZSP nr 3
w Myszkowie,
ul. Kościuszki 30

E. Doroszuk
E. Doroszuk

09.09.2009 r.
godz1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Mielczarek

9.09.2009 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

11.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

14.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

15.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

21.09.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

25.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

30.09.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803

11

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2009/2010
Jarosław Durka - historia, wos
Grażyna Wróblewska-Ludwig - biologia i przyroda
Anna Wiśniewska - matematyka
Aneta Wojciechowska - matematyka
Ewa Matysiak - katecheza

gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Koziegłowy
gmina Koniecpol
gmina Poczesna

• Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
(bez kart zgłoszeń - nieodpłatne)
Temat

Dla kogo

Planowanie procesu dydak‐
nauczyciele matematyki
tycznego
Jeszcze o nowej Podstawie
nauczyciele matematyki
Programowej z matematyki.
powiatu myszkowskiego
Jeszcze o nowej Podstawie
nauczyciele biologii powiatu
Programowej z biologii.
myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
Ocenianie kształtujące po
polsku
Ziemianie w podróży. Cele:
zainteresowani nauczyciele
pogłębienie wiedzy z zakresu
powiatu myszkowskiego.
historii własnego regionu oraz
historii Polski na tle wydarzeń
europejskich, doskonalenie
metod nauczania historii.
Potwierdzenia udziału w warsztatach proszę kierować na adres
e-mail: jarekdurka@tlen.pl lub tel. 600458947
GMO – czyli żywność
nauczyciele biologii
modyfikowana genetycznie
i przyrody powiatu
za i przeciw.
myszkowskiego
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Termin
godzina
23.09.2009 r.
godz.1300
28.09.2009 r.
godz. 1500
30.09.2009 r.
godz. 1430
19.10.2009 r.
godz. 1500

Miejsce
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu
ZSP nr 3 Gimnazjum
nr 3 w Myszkowie
Gimnazjum nr 5
w Myszkowie
ZSP nr 3 Gimnazjum
nr 3 w Myszkowie

Prowadzący
A. Wojciechowska
A. Wiśniewska
G. Wróblewska
‐Ludwig
A. Wiśniewska

28.10.2009 r.
godz. 1500

ZSP nr 1 Gimnazjum
nr 1 im. M. Koperni‐
ka w Myszkowie

J. Durka

28.10.2009 r.
godz. 1430

Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska
‐Ludwig
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Szkolenia dla Rad Pedagogicznych nieodpłatne/odpłatne
w szkole lub placówce oświatowej
Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
• 2 godziny dydaktyczne – tylko zwrot kosztów materiałów i dojazdu do szkoły/placówki
• 4 godziny dydaktyczne – 250-300 PLN
Szczegółowych informacji udziela prowadzący zajęcia konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek specjalnych
Kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz dokumentowanie jej dziejów
i osiągnięć - w odniesieniu do praktycznych rozwiązań, zasobów edukacyjnej
bazy Internetu oraz wybranych publikacji szkół.
Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki.
Zebrania i konsultacje indywidualne wychowawcy klasy z rodzicami w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej jako działania wspierające rozwój ucznia
- w oparciu o przykłady dobrej praktyki, literaturę przedmiotu i zasoby edukacyjnej bazy Internetu.
Praktyczne formy promocji wizerunku szkoły, reklamy placówki oraz dokumentowanie jej historii i osiągnięć.
Edukacyjna baza Internetu na rzecz partnerstwa i dialogu szkoły z rodzicami.
Wykorzystanie edukacyjnej bazy Internetu w pracy wychowawcy klasy.
Jak dobrze prowadzić spotkania z rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych.
Innowacje pedagogiczne i tworzenie własnych programów nauczania.
Nowe światowe tendencje w kształceniu dzieci i młodzieży.
Bezpieczeństwo - umiejętności porozumienia się w szkole.
Asertywność przeciw agresji w szkole.
Edukacja regionalna i europejska - promocją szkoły w środowisku lokalnym
i w regionie.
Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Konstruowanie własnych programów edukacyjnych.
Dziecko zdolne w przedszkolu.
Egzamin z języka obcego po gimnazjum: kontekst instytucjonalny i społeczny, struktura, efektywne przygotowanie uczniów.
Nauczanie dwujęzyczne: założenia i formy realizacji.
Przygotowanie ucznia do samodzielności w uczeniu się, w tym praca metodą
projektu.
Praca z uczniem zdolnym.
Nowoczesne metody uczenia się - nauczania.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z trudnościami
w nauce i z opinią psychologiczno-pedagogiczną.
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej w stymulowaniu rozwoju ucznia.
Różnorodne formy i metody pracy z uczniem nadpobudliwym.
Praca z uczniem z dysleksją.

Aneta Żurek
Aneta Żurek
Grażyna Bochenkiewicz
Grażyna Bochenkiewicz

Grażyna Bochenkiewicz
Grażyna Bochenkiewicz
Grażyna Bochenkiewicz
Grażyna Bochenkiewicz
Grażyna Bochenkiewicz
Danuta Bernacka
Danuta Bernacka
Bożena Harasimowicz
Bożena Harasimowicz
Sylwia Kurcab
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Jadwiga Mielczarek
Marzena Pieńkowska
Marzena Pieńkowska
Małgorzata Tubielewicz
Maria Wasik-Tyrała
Maria Wasik-Tyrała
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
Urszula Mielczarek
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Kursy kwalifikacyjne 2009/2010 – odpłatne (obowiązują karty zgłoszenia)
KURSY KWALIFIKACYJNE według ramowego programu ministra edukacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tytuł
liczba godz.
Zarządzanie w oświacie...................................................................................................................................................................................................................242
Kurs przygotowujący do pracy edukatorskiej ......................................................................................................................................................................280
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ...............................................................................................................................................270
Oligofrenopedagogika ......................................................................................................................................................................................................................260
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych ....................................................................................................................................................270
Pedagogika opiekuńczo‐wychowawcza...................................................................................................................................................................................270
Terapia pedagogiczna ......................................................................................................................................................................................................................270
Wychowanie do życia w rodzinie ...............................................................................................................................................................................................250
Bibliotekoznawstwo .........................................................................................................................................................................................................................270
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka ..................................................................................................................................................300
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu ....................................................................................................................................150
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ................................................................................................................................. 80

Kursy doskonalące 2009/2010 (obowiązują karty zgłoszenia)
Odpłatność za kursy doskonalące:
1. Kursy doskonalące prowadzone tylko przez konsultantów RODN „WOM”
na terenie szkół/placówek (dla 25 osób): ..................................................... koszty podróży i materiałów.
2. Kursy doskonalące, w których zajęcia prowadzą wykładowcy spoza
RODN „WOM” (na terenie szkół i placówek): ............................................ pełna odpłatność.
3. Kursy doskonalące prowadzone na terenie RODN „WOM”: ...................... pełna odpłatność
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Inne szkoły/placówki

5

liczba
godz.

Szkoły
ponadgimnazjalne

Gimnazja

1. Akademia kreatywności ‐ wykorzystanie technik iris folding, embossing,
scrapbooking, decoupage na zajęciach z dziećmi
2. Akademia kreatywności – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na
zajęciach z dziećmi
3. Akademia kreatywności ‐plener malarski w Złotym Potoku
4. Awans zawodowy nauczycieli
5. Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela
dyplomowanego
6. Dziecięce zaburzenia rozwojowe
7. Dziecko nadpobudliwe i niespokojne w przedszkolu
8. Edukacja europejska w gimnazjum
9. Edukacja obywatelska w szkole
10. Emisja głosu i mowa ciała
11. Formy i metody pracy opiekuńczo‐wychowawczej w świetlicy szkolnej
12. Jak rozpoznać twórcze dziecko w przedszkolu?
13. Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych
14. Konstruowanie programów własnych, projektów edukacyjnych zajęć
artystycznych
15. Kurs kierowników wycieczek szkolnych
16. Metoda Marii Montessori
17. Metoda projektów w edukacji europejskiej
18. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
19. Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno‐wychowawczym
20. Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
21. Misja wirtualna jako atrakcyjna technika nauczania języka obcego
22. Myślenie kreatywne w nauczaniu języka obcego
23. Na ludową nutę – tańce, zabawy, działania plastyczne
24. Nowoczesne metody nauczania i uczenia się
25. Obserwacja dziecka w przedszkolu
26. Ocenianie kształtujące po polsku

Szkoły podstawowe

Tytuł

Kadra kierownicza

Lp.

Przedszkola i oddziały
przedszkolne

Adresat:

X
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X
X
X

X
X
X
X

X
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Inne szkoły/placówki

12
15
35
50

liczba
godz.

Szkoły
ponadgimnazjalne

Gimnazja

32.
33.
34.
35.
36.

Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela na zajęciach artystycznych
Planowanie pracy korekcyjno‐kompensacyjnej i wyrównawczej
Podstawy pomiaru dydaktycznego
Pomiar dydaktyczny i ocenianie w kształceniu zintegrowanym
Poradnictwo zawodowe w szkole‐przygotowanie uczniów do wyboru
zawodu
Praca z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopień
Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopień
Praca z uczniem z trudnościami w nauce
Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzy‐
stanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyj‐
nych imprezach masowych
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci
Rodzina z problemem alkoholowym
Rozwijanie kreatywności uczniów – najskuteczniejsze techniki
Samoocena i kompetencje strategiczne w nauczaniu języków obcych
Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
System operacyjny Linux – dla początkujących
System operacyjny Linux – dla zaawansowanych
Sytuacje kryzysowe w szkole
Szkoła bez agresji
Techniki szybkiego zapamiętywania i czytania
Terapia przez sztukę‐techniki plastyczne i muzyczne w pracy z dziec‐
kiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (malarstwo emocjonalne,
muzykoterapia, lepienie z gliny, papierowa wiklina itp.)
Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów w programie HotPotatoes
Tworzenie własnych programów nauczania, projektów edukacyjnych,
scenariuszy zajęć pozalekcyjnych
Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo w szkole – formy i metody pracy
Uczeń z dysleksją w klasie szkolnej
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
Uczeń z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
Uczymy języka obcego najmłodszych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wielcy artyści i ich dzieła – analiza dzieła plastycznego
Wspomaganie rozwoju ucznia ‐ Radość uczenia się
Współpraca przedszkola z rodzicami
Współpraca z rodzicami
Wychowanie patriotyczne poprzez wycieczki edukacyjne
Wychowanie terapią przez sztukę
Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
Wykorzystanie niekonwencjonalnych form zajęć w wodzie w celu ak‐
tywizacji uczniów
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów
Zarządzanie projektami edukacyjnymi
Zastosowanie gier symulacyjno‐decyzyjnych w kształceniu postaw
przedsiębiorczych
Zastosowanie niekonwencjonalnych form zajęć w wodzie w celu akty‐
wizacji uczniów

Szkoły podstawowe

27.
28.
29.
30.
31.

Tytuł

Kadra kierownicza

Lp.

Przedszkola i oddziały
przedszkolne

Adresat:

X
X
X

X
X
X

X
X
X
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2009/2010

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

Tytuł szkolenia/kursu: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Numer szkolenia/kursu ..............................................................................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Data urodzenia:

DZIEŃ

-

NIP:

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 2005 r.: ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy:
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI
ADRES

GMINA

Zajmowane stanowisko:

-

Telefon szkoły/placówki:
NR KIER.

NIP:
NIP SZKOŁY/PLACÓWKI

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 dołączenia zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce oświatowej

..................................................................
data i pieczęć dyrektora
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