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

listopad - grudzień 2009 r.

Częstochowa, październik 2009 r.

Zapraszamy na nasze strony internetowe:

http://www.womczest.edu.pl

Znajdziecie tu Państwo:
 aktualności oświatowe
 forum nauczycieli
 „Kwartalnik Nauczycielski”
 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

Udzielamy konsultacji:
indywidualnych,
zbiorowych

wydajemy zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

konferencje dla nauczycieli
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Reforma Programowa
źródło: www.men.gov.pl – stan na dzień 14.10.2009 r.

Ustawy powiązane z wprowadzanymi zmianami
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.),
Tekst ustawy o systemie oświaty ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 56, poz. 458).
2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
3) zmiana ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226, poz. 1675, z późn. zm.),
Ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego; po jej przyjęciu będzie opracowany projekt rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin wychowania fizycznego,
4) zmiana ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r.
nr 241, poz. 2416, z późn. zm.),
Ustawa jest w trakcie procesu legislacyjnego; po jej przyjęciu będzie opracowany projekt rozporządzenia w sprawie sposobu
realizacji edukacji dla bezpieczeństwa.

Rozporządzenia wprowadzające zmiany
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 50, poz. 400),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4, poz. 17),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. nr
89, poz. 730),
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. nr 15, poz. 142, z późn. zm.) - stan obowiązujący na dzień 01.09.2009,
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. nr 136, poz. 1116),
6) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu
treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.),
7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 23, poz. 225, z późn. zm.),
8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Inne rozporządzenia
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. nr 51, poz. 458, z późn. zm.),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki
religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. nr 36, poz. 155, z późn. zm.),
3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. nr 173, poz. 1072),
4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. nr
175, poz. 1086),
5) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. nr 11, poz. 114),
6) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 19, poz. 167),
7) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez
przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym (Dz. U. nr 214, poz. 1579),
8) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz
działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. nr 126, poz. 1078),
9) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. nr 56, poz. 506),
10) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. nr 14, poz. 76),
11) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola
oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624, z późn. zm.)
12) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46,
poz. 432, z późn. zm).
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie
OŚRODEK SZKOLENIOWY
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
tel./fax 34 327 82 62; tel. 34 327 81 24
www.womczest.edu.pl
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl
Szkołom i Placówkom, które realizują w Złotym Potoku i okolicach jednodniowe zajęcia edukacyjne
proponujemy w naszym Ośrodku Szkoleniowym
obiady jedno- lub dwudaniowe:
zupa: od 2 zł
drugie danie: od 8 zł
Serdecznie zapraszamy

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, matematyczno-przyrodniczych.

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 do numeru grudniowego będą przyjmowane przez p. Danutę Bernacką, konsultanta RODN „WOM” – pok.230
w dniach: 16.11 – 20.11.2009 r. w godz. 900 - 1500.
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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:
autorski charakter publikacji,
cudze opracowania, publikacje lub materiały wykorzystane
w tekście artykułu powinny posiadać opis bibliograficzny:
bezbłędne pod względem rzeczowym, atrakcyjne, interesujące i oryginalne ujęcie tematu,
zdjęcia i inne elementy graficzne należy opatrzyć opisem
(autor, opis źródłowy, treść podpisu pod zdjęciem); należy
zdecydowanie preferujemy prace wcześniej niepublikowane,
zaznaczyć, w którym miejscu tekstu publikacji będą się one
do publikacji można załączyć opinie metodyczne lub recenznajdować,
zje (np. specjalisty w danej dziedzinie, dyrektora szkoły, naredakcja zastrzega sobie (tylko w uzasadnionych wypaduczyciela dyplomowanego, wyniki ewaluacji przeprowadzokach) prawo dokonywania niezbędnych poprawek, uzupełnej wśród uczniów, rodziców...),
niania i skracania artykułów oraz nadawania własnych tytujeśli artykuł dotyczy działań realizowanych na terenie plałów, bez naruszania zasadniczych myśli autorów.
cówki oświatowo – wychowawczej, wymagane jest pisemne potwierdzenie realizacji na każdej stronie tekstu, dokonane przez dyrektora szkoły (podpis i pieczęć),
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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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 3/4 2009:

Rola literatury dziecięcej w niwelowaniu problemów wychowawczych
w edukacji elementarnej.
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 do numeru 3/4 2009 będą przyjmowane przez p. Jadwigę Mielczarek, konsultanta RODN „WOM”– pok. 239
do 10.11.2009 r. 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.
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Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
KONFERENCJA: Aktualne trendy w doradztwie zawodowym w gimnazjum.
Zapraszamy dyrektorów gimnazjów, przedstawicieli organów prowadzących gimnazja 10 grudnia 2009 r.
o godz. 1000 do auli FORUM w RODN „WOM” w Częstochowie.
Elżbieta Doroszuk, Aneta Żurek – RODN „WOM” w Częstochowie
Wanda Życińska – Delegatura w Częstochowie KO w Katowicach
Ewa Mucha – CIZ – Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Metody, formy i techniki pracy
z uczniami nadpobudliwymi.
Część I
Realizacja edukacji ekologicznej w edukacji wczesnoszkolnej pod hasłem:
„ Czym skorupka za młodu
nasiąknie…. ”.
(Odbiór nowych materiałów
metodycznych)
Warsztatowe spotkanie ze
sztuką. Formowanie strukturalne, papierowa wiklina, papier mache
Tworzenie własnych programów wychowania fizycznego
w oparciu o nową podstawę
programową
Tworzenie własnych programów wychowania fizycznego
w oparciu o nową podstawę
programową
Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną korzyści z trafnie przeprowadzonej diagnozy
Edukacja matematyczna
w nowej podstawie programowej
KONFERENCJA
„Świetlica szkolna w świetle
założeń nowej podstawy programowej”.

W części teoretycznej proponujemy: Miejsce i zadania świetlicy
szkolnej.
W części warsztatowej:
Rozwijanie umiejętności skutecznego komunikowania się
z wychowankami
Zachowania agresywne- jak
sobie z nimi radzić?
Zabawy muzyczno-ruchowe ze
śpiewem

Dla kogo
katecheci, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
realizujący program ekologiczny
pod hasłem:
„ Czym skorupka za młodu
nasiąknie …. ”
nauczyciele przedmiotów
artystycznych, zainteresowani nauczyciele
nauczyciele wychowania
fizycznego w szkole podstawowej
nauczyciele wychowania
fizycznego w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej
nauczyciele szkół i placówek
specjalnych, zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
zainteresowani nauczyciele
świetlic szkolnych, nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej, nauczyciele realizujący zajęcia opieki
świetlicowej zgodnie z art.
42 ust. 2 KN

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

04.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

U. Mielczarek
E. Matysiak

06.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

06.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

S. Kurcab

12.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

16.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

18.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

20.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

23.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

U. Mielczarek

Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
mielczarek@womczest.edu.pl
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Temat
Realizacja edukacji ekologicznej – aktywizujące metody
w edukacji klimatycznej. Wykorzystanie pakietu edukacyjnego „Klimat i energia”
Programy rozwojowe szkół fundusze unijne
Metody, formy i techniki pracy
z uczniami nadpobudliwymi.
Część II
Patomechanizm zaburzeń
emocjonalnych - różnorodne
objawy i metody terapii
Motywowanie i ocenianie
osiągnięć uczniów
z uwzględnieniem uczniów
z orzeczeniem
Edukacja zdrowotna w środowisku szkolnym
Wspomaganie rozwoju ucznia
zdolnego – formy
i metody pracy
Świąteczne forum kreatywnych spotkań ze sztuką.
„Ozdoby choinkowe z kufra
babuni i nie tylko…”
- warsztaty
Edukacja matematyczna
w nowej podstawie programowej

Dla kogo
zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych
i gimnazjum
zainteresowani nauczyciele
katecheci zainteresowani
nauczyciele
pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele.
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego
nauczyciele wychowania
fizycznego, zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele przedmiotów
artystycznych, zainteresowani nauczyciele

Wykorzystanie Europejskiego
Portfolio Językowego
w procesie dydaktycznym

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej z powiatu
kłobuckiego , myszkowskiego i lublinieckiego
nauczyciele języków
obcych wszystkich typów
szkół

Wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną
KONFERENCJA: Aktualne
trendy w doradztwie zawodowym w gimnazjum

nauczyciele szkół i placówek
specjalnych, zainteresowani
nauczyciele.
dyrektorzy gimnazjów,
przedstawiciele organów
prowadzących gimnazja

Motywowanie i ocenianie
nauczyciele edukacji wczeosiągnięć uczniów
snoszkolnej z powiatu kłoz uwzględnieniem uczniów
buckiego , myszkowskiego
z orzeczeniem
i lublinieckiego
Praca z uczniem z autyzmem
nauczyciele zainteresowani
i pokrewnymi zaburzeniami.
uczestnictwem w cykliczCzęść I
nych (4-5) spotkaniach
Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem:
miekina@womczest.edu.pl
Dzieci i młodzież a cybernauczyciele, wychowawcy
przemoc. Informacja pedago- klas wszystkich typów szkół
giczna w zakresie budowania
szkolnego systemu bezpieczeństwa, oparta o edukacyjną bazę Internetu i zasoby PBP
RODN „WOM”
w Częstochowie

Termin
godzina
24.11.2009 r.
godz.1500

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

25.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

25.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

U. Mielczarek
E. Matysiak

26.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

27.11.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz
J. Miękina

01.12.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

02.12.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik-Tyrała

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

03.12.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM „
s. 237

B. Długosz

08.12.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

09.12.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

10.12.2009 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

E. Doroszuk
A. Żurek
W. Życińska
E. Mucha

11.12.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz
J. Miękina

14.12.2009 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Miękina

15.12.2009 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

G. Bochenkiewicz

02.12.2009 r.
godz.1500
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Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
00

Spotkanie dla Liderów WDN – 7.12.2009 r. godz. 15 aula FORUM
Nowy nadzór pedagogiczny
Grażyna Kawecka-Karaś, Bożena Harasimowicz
Temat

Dla kogo

Rola opiekuna stażu w awansie nauczyciele – opiekunowie
zawodowym nauczycieli staży- stażystów i kontraktowych
stów i kontraktowych
z powiatów: kłobuckiego,
lublinieckiego, myszkowskiego
Rola opiekuna stażu w awansie nauczyciele – opiekunowie
zawodowym nauczycieli staży- stażystów i kontraktowych z
stów i kontraktowych
Częstochowy i powiatu
częstochowskiego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

20.11.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

4.12.2009 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

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

gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Koziegłowy
gmina Koniecpol
gmina Poczesna

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

Dla kogo

Formy ochrony przyrody
zainteresowani nauczyciele
wycieczka – zajęcia w Ośrodku z uczniami
Edukacyjnym Zespołu Parków
Krajobrazowych woj. śląskiego
w Będzinie
Zainteresowani nauczyciele proszeni są o kontakt tel. dot.
szczegółów wyjazdu do dnia 06.11.2009: nr tel.
34 3131136; wieczorem: 0660665868.
Podstawa programowa wynauczyciele przedszkoli i
chowania przedszkolnego –
oddziałów przedszkolnych
założenia reformy programo- przy szkołach podstawowych
wej MEN
gminy Myszków
Nowoczesne metody uczenia
zainteresowani nauczyciele
się matematyki
Katecheza otwarta

katecheci PG

Rola Słowa Bożego w kształto- katecheci SP
waniu postaw religijnych i moralnych na katechezie
Katecheza otwarta
katecheci G
Motywowanie ucznia do uczenia się matematyki
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zainteresowani nauczyciele

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

20.11.2009 r.
godz. 1000

Ośrodek Edukacyjny
Zespołu Parków
Krajobrazowych
w Będzinie

G. Wróblewska-Ludwig

23.11.2009 r.
godz. 1600

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

A. Czyż
J. Mielczarek

25.11.2009 r.
godz. 1500
25. 11.2009 r.
godź.15.
02.12.2009 r.
09.12.2009 r.
godź.1500
14.12.2009 r.
godz. 1500

Zespół Szkół nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum nr 3
w Myszkowie
Instytut Teologiczny
w Częstochowie
RODN „WOM”
w Częstochowie
Instytut Teologiczny
w Częstochowie
Zespół Szkół nr 3
w Myszkowie,
Gimnazjum nr 3
w Myszkowie

A. Wiśniewska
E. Matysiak
E. Matysiak
U. Mielczarek
Ks. R. Ceglarek
E. Matysiak
A. Wiśniewska
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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.

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
szkoły - w oparciu o przykłady dobrej praktyki, literaturę przedmiotu i zasoby
edukacyjnej bazy Internetu.
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.
Praca z uczniem z autyzmem.
Uczeń z orzeczeniem w placówce ogólnodostępnej, integracyjnej.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Aneta Żurek
Aneta Żurek
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
Jolanta Miękina
Jolanta Miękina
Jolanta Miękina
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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
zaprasza do korzystania ze swoich usług
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM”
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
e-mail: czbp@womczest.edu.pl
www.biblioteka.womczest.edu.pl

tel. 34 360 60 04
sekretariat - wew. 254
katalogi – wew. 109
czytelnia – wew. 107
wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
wypożyczalnia książek – wew. 612
lub 34 361 28 74

Godziny otwarcia
poniedziałek - 830 - 1800
wtorek - 830 - 1800
środa - 830 - 1800
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac
wewnętrznych, lekcje biblioteczne)
piątek - 830 - 1800
pierwsza sobota miesiąca - 800 - 1300
Użytkownicy
Czytelnikami naszej biblioteki, z uprawnieniami do
korzystania ze zbiorów wypożyczalni książek i wypożyczalni multimedialnej, mogą zostać:
nauczyciele
pracownicy naukowi
pracownicy placówek oświatowych
studenci
uczniowie szkół średnich
Czytelnia naukowa i czytelnia czasopism oraz pracownia komputerowa ICIM są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.
Zbiory
Gromadzimy i udostępniamy:
publikacje z zakresu pedagogiki, psychologii, programy nauczania, lektury szkolne, literaturę naukową
z innych dziedzin wiedzy (ponad 73 tys. wol.),
czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii
i metodyki nauczania (ponad 100 tytułów),
edukacyjne zbiory multimedialne na płytach CD
i DVD, kasetach VHS i kasetach magnetofonowych.

Oferujemy także:
bogaty wybór scenariuszy uroczystości szkolnych,
lekcji wychowawczych,
materiały edukacyjne, filmy DVD z zakresu historii najnowszej wydane przez IPN,
księgozbiór dotyczący naszego miasta i regionu,
zasoby kartotek zagadnieniowych rejestrujących
artykuły z czasopism edukacyjnych.

Usługi informacyjne
służymy pomocą w wyszukiwaniu materiałów,
przygotowujemy i udostępniamy zestawienia bibliograficzne,
wykonujemy wydruki zestawień literatury z bibliotecznych baz danych.
Informacji o zbiorach udzielamy również telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Katalogi on-line
Na stronie internetowej naszej biblioteki www.biblioteka.womczest.edu.pl dostępne są katalogi on-line.
Czytelnicy mają możliwość elektronicznej rezerwacji i zamawiania książek oraz zbiorów multimedialnych.
Internet
Wszystkim zainteresowanym oferujemy bezpłatny dostęp do Internetu.
Zapraszamy do pracowni komputerowej ICIM (6 stanowisk komputerowych) oraz do czytelni naukowej i czytelni czasopism (4 stanowiska komputerowe).
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Lekcje biblioteczne
Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej odbywają się w bibliotece w każdy czwartek. Do uczestnictwa zapraszamy
uczniów różnych typów szkół, od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne
zgłoszenie i wybór tematu zajęć.
Tematyka zajęć organizowanych w roku szkolnym 2009/2010
Dla dzieci w wieku przedszkolnym
(przewidywany czas trwania zajęć: 60 minut)
Książka przyjacielem przedszkolaka
Poszukiwanie Duszka Książkouszka w bibliotece
Dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych
(przewidywany czas trwania zajęć: 90 minut)
Co to takiego teatr? (dla uczniów klas IV)
Dokumenty gromadzone w Publicznej Bibliotece
Pedagogicznej (dla uczniów klas V)
Reklama jako forma komunikatu (dla uczniów klas
VI)

Dla uczniów gimnazjów
(przewidywany czas trwania zajęć: 90 minut)
Jak korzystać z encyklopedii i słowników? - zajęcia
z wykorzystaniem technik multimedialnych
Czasopismo źródłem wiedzy i informacji
Reklamo – pokaż prawdziwą twarz!
Podróż w świat filmu - historia i język filmu, tworzenie scenariusza i scenopisu

Dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (przewidywany czas trwania zajęć: 90-120 minut)
Spotkanie z Plastusiem w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
Brzechwa dzieciom
Budowa książki
Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (przewidywany czas trwania zajęć: 90 minut)
Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie (dla uczniów klas I i II
liceum oraz klas I-III technikum
Jak gromadzić i porządkować literaturę w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka
polskiego?
Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania
Zajęcia z elementami biblioterapii (przewidywany czas
trwania zajęć: 90 minut)
Nowy kolega (dla dzieci klas I-III szkół podstawowych)
Kompleksy – co to takiego? (dla dzieci klas IV-VI
szkół podstawowych)
My i inni - cykl zajęć z elementami biblioterapii dla
dzieci w wieku 7-13 lat (7 spotkań dla jednej grupy).

Inne zajęcia biblioteczne
Nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w zajęciach
Biblioteka jakiej nie znamy, których głównym celem jest poznanie specyfiki pracy biblioteki pedagogicznej oraz zasad
korzystania z jej zbiorów i usług. Czas trwania zajęć: 45 minut.
W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy kontaktować się z:
Beatą Raczyńską
raczynska@womczest.edu.pl
Aliną Tyś
tys@womczest.edu.pl
tel.: 34 361 28 74
Filie biblioteki
Zapraszamy również do filii naszej biblioteki w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie.
Filia w Kłobucku

Filia w Lelowie

Filia w Lublińcu

Filia w Myszkowie

ul. ks. I.Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 317 33 69

ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel. 34 355 00 99

ul. I.Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
tel. 34 351 17 98

ul. Prymasa Wyszyńskiego
7a
42-300 Myszków
tel. 34 313 44 94

klbp@womczest.edu.pl

lebp@womczest.edu.pl

lubp@womczest.edu.pl

mybp@womczest.edu.pl
pn: 800–1800
pn, śr: 800–1730
pn, pt: 800–1800
00
00
00
00
wt, śr, pt: 8 –16
pn, śr, czw, pt:
wt, pt: 8 –15
wt, śr: 800–1500
00
00
pierwszy i trzeci czwartek
8 –16
pierwszy i trzeci czwartek
pierwszy i drugi czwartek
miesiąca:
wt: 800–1800
miesiąca:
miesiąca:
800–1500
pierwsza sobota miesiąca:
730–1500
800–1500
00
00
pierwsza sobota miesiąca:
8 –13
pierwsza sobota miesiąca:
pierwsza sobota miesiąca:
800–1300
800–1300
800– 1300
Bieżące informacje o działalności filii znajdują się na stronie internetowej biblioteki w zakładce Filie.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, ING Bank Śląski, O/Częstochowa, Nr: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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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
X
X

X

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 wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych 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 dzieckiem 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 aktywizacji 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 aktywizacji uczniów

Szkoły podstawowe

27.
28.
29.
30.
31.

Tytuł

Kadra kierownicza

Lp.

Przedszkola i oddziały
przedszkolne

Adresat:
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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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