HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
wrzesień-październik 2002 r.

Częstochowa, sierpień 2002

W nowym roku szkolnym zmieniamy układ

„Harmonogramu form doskonalenia nauczycieli”.
Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie przejrzysty
i łatwiejszy w odbiorze.
W części pierwszej informujemy Państwa o nieodpłatnych formach
doskonalenia, a w części drugiej zamieszczamy tematy szkoleń odpłatnych.

HARMONOGRAM w roku szkolnym 2002/2003
ukaże się w:

sierpniu
październiku

2002

grudniu
lutym

2003

kwietniu
i będzie przekazywany do sekretariatu Wydziału Edukacji UM w Częstochowie, pełnomocników ds. oświaty w
gminach oraz dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych.

W dodatkowej publikacji pt. „Oferta edukacyjna - rok szkolny 2002/2003”, którą
przekazujemy dyrektorom szkół i placówek, zamieszczamy szczegółowe treści
programowe i organizację poszczególnych kursów i warsztatów.
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Oferujemy doskonalenie zawodowe dla:
nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
przedstawicieli samorządów lokalnych,
doradców metodycznych,
liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
opiekunów stażu,
przewodniczących zespołów problemowych i przedmiotowych,
grup wsparcia.

Organizujemy:
kursy kwalifikacyjne

kursy doskonalące

szkolenia metodyczne
dla rad pedagogicznych

dają pełne kwalifikacje
wg wymagań MENiS

wydajemy świadectwa
wg wzoru MENiS

podnoszą umiejętności
zawodowe

wydajemy
zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”
wydajemy
zaświadczenia
wg wzoru
RODN „WOM”

konferencje dla nauczycieli
Udzielamy konsultacji:
indywidualnych,
zbiorowych.

Pełna informacja o działalności naszego Ośrodka znajduje się na stronie internetowej:

http://www.womczest.edu.pl
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Udzielamy konsultacji indywidualnych:
Konsultant
Jerzy Zdański
e-mail:
zdanski@womczest.edu.pl
tel. wew. 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krystyna Prażmowska
e-mail:
prazmowska@womczest.edu.pl
tel. wew. 19
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Zakres tematyczny
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Prawo oświatowe.
Rozwój zawodowy i awans zawodowy nauczycieli.
Prawo oświatowe.
Pomiar dydaktyczny.
Awans zawodowy nauczycieli.
Grupa wsparcia dla doradców.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Konstruowanie programów.
Edukacja europejska.
Awans zawodowy.
Prawo oświatowe.
Konstruowanie programu wf.
Edukacja prozdrowotna.
Awans zawodowy nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Wewnątrzszkolny system oceniania.
Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej.
Wychowanie prorodzinne.
Program profilaktyki.
Edukacja psychologiczna.
Edukacja prozdrowotna.
Budowa narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły.
Autoewaluacja pracy szkoły.
Wykorzystanie wyniku egzaminu zewnętrznego do projektowania zmian pracy
szkoły.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Awans zawodowy nauczycieli języków obcych.
Programy, innowacje, eksperymenty.
Edukacja regionalna.
Praca z uczniem uzdolnionym artystycznie.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Awans zawodowy nauczycieli.
Pomiar dydaktyczny, ocenianie, egzaminy zewnętrzne.
Metodyka nauczania chemii.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły.
Hospitacja diagnozująca.
Wewnątrzszkolny system oceniania, egzaminy zewnętrzne.
Konstruowanie testów dydaktycznych.
Program wychowawczy szkoły.
Uczeń z opinią psychologiczno-pedagogiczną.
Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole.
Awans zawodowy nauczycieli.
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
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Eugeniusz Romański
e-mail:
romanski@womczest.edu.pl
tel. wew. 26

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

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

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

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

Technologia informacyjna w edukacji.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Edukacja europejska.
Edukacja obywatelska.
Pedagog szkolny.
Konstruowanie testów dydaktycznych i ankiet.
Ocenianie szkolne, sprawdziany, egzaminy zewnętrzne.
Mierzenie jakości pracy szkoły.
Ewaluacja programów nauczania.
Edukacja matematyczna w szkołach ponadgimnazjalnych i matematycznoprzyrodnicza w gimnazjach.
Awans zawodowy nauczycieli.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Programy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w różnych typach szkół
zawodowych.
Modułowe programy nauczania.
Orientacja zawodowa.
Metodyka nauczania przyrody i geografii.
Awans zawodowy nauczycieli przyrody i geografii.
Edukacja ekologiczna.

Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne
Wspomaganie nadzoru pedagogicznego
w monitorowaniu efektów kształcenia
W przygotowaniu testy do badania osiągnięć szkolnych uczniów.

Kształcenie ustawiczne doradców metodycznych
Temat
Organizacja pracy w roku szkolnym 2002/2003
Wdrazanie II etapu reformy systemu edukacji
Tworzenie programów ścieżki regionalnej, scenariuszy zajęć
edukacyjnych i pozalekcyjnych z uwzględnieniem ścieżki „Edukacja
regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie”

Termin
godzina
11.09.2002 r.
godz. 900
09.10.2002 r.
godz. 900
9.10.02
1200

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
w Częstochowie

G.Kawecka-Karaś

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

G.Kawecka-Karaś

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237

E.Jatulewicz
D.Bernacka
M.Wasik-Tyrała

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
w Częstochowie

wizytator KO
R. Kluba
K. Świerczyński
wizytator KO
R. Kluba
K. Świerczyński

Kształcenie ustawiczne dla dyrektorów szkół,
organów nadzorujących i prowadzących szkoły
Temat

Termin
godzina

Analiza wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
z matematyki w kl. V szkoły podstawowej
Powiat kłobucki
23.09.2002

sala 237
Gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna. Lelów,
Mykanów, Przyrów

24.09.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237
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Termin
godzina

Temat
Gminy: Blachownia, Janów, Kamienica Polska, Konopiska, Mstów,
Olsztyn, Poczesna, Rędziny, Starcza

Miejsce

Prowadzący

25.09.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

26.09.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

27.09.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

wizytator KO
R. Kluba
K. Świerczyński
wizytator KO
R. Kluba
K. Świerczyński
wizytator KO
R. Kluba
K. Świerczyński

sala 237
Powiat myszkowski

sala 237
Częstochowa

sala 237
Analiza wyników badania osiągnięć edukacyjnych uczniów
z j. polskiego w kl. II gimnazjum
Częstochowa
30.09.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237
Powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski
01.10.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237

wizytator KO
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
wizytator KO
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna

Realizacja ścieżek edukacyjnych w szkole ponadgimnazjalnej
DYREKTORZY
02.10.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237
WICEDYREKTORZY
03.10.2002

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237

M. Wasik-Tyrała
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna
M. Wasik-Tyrała
G. Kawecka-Karaś
I. Leszczyna

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Tworzenie własnych programów
przedmiotów nauczania, ścieżek
edukacyjnych oraz przedsięwzięć
dydaktyczno- wychowawczych
Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe

Nauczyciele różnych typów
szkół zainteresowani
napisaniem własnego
programu
Nauczyciele wychowania do
życia w rodzinie
Poradnictwo rodzinne i młodzieżowe Nauczyciele wychowania do
życia w rodzinie
Tworzenie szkolnego programu
profilaktyki
Tworzenie szkolnego programu
profilaktyki
Tworzenie szkolnego programu
profilaktyki
Tworzenie szkolnego programu
profilaktyki

Nauczyciele wszystkich
typów szkół z powiatu
myszkowskiego
Nauczyciele szkół
podstawowych
Nauczyciele szkół
gimnazjalnych
Nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych

Termin
godzina
08.10.2002 r.
godz. 1400
6.09.2002 r.
godz.1400
10.09. 2002 r.
godz.1400
30.09. 2002 r.
godz.1400
7.10. 2002 r.
godz.1400
8.10. 2002 r.
godz.1400
9.10. 2002 r.
godz.1400

Sprawność rozumienia mowy
ze słuchu

Nauczyciele języka
niemieckiego i rosyjskiego

Sprawność rozumienia mowy
ze słuchu

Nauczyciele języka angiel- 30.10.2002 r.
skiego i francuskiego
godz.1500

„Szkoła kolebką talentów”
- omówienie zakresu działań
oraz planu pracy z nauczycielami
twórcami i nauczycielami twórczymi.

Nauczyciele zainteresowani
wspieraniem ucznia zdolnego, uzdolnionego artystycznie
oraz promowaniem siebie
jako twórcy.

29.10.2002r.
godz.1500

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Bernacka

sala 231
SP nr 3
w Myszkowie
RODN „WOM”
w Częstochowie
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E.Doroszuk

sala 237

SP nr 3
w Myszkowie
RODN „WOM”
w Częstochowie

E.Doroszuk
E.Doroszuk

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

E.Doroszuk

sala 236
RODN „WOM”
w Częstochowie

E.Doroszuk

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237

17.09.2002 r.
godz. 1400

E.Doroszuk

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 236

J.Jakubowska,
J.Idzikowska-Labocha
J.Jakubowska
B.Lewczyńska- Janus
E. Jatulewicz
U. Mielczarek
K. Świerczyński

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

Temat
„Bliżej własnego regionu”
- Prezentacja działań i osiągnięć
nauczycieli realizujących edukację
regionalną- wymiana doświadczeń

Projektowanie scenografii oraz
przygotowanie ostatecznej wersji
scenariusza „Sceny Prezentacji”.

Dla kogo
Nauczyciele szkół
podstawowych, gimnazjów
oraz szkół
ponadgimnazjalnych
zainteresowani edukacją
regionalną
Nauczyciele współpracujący
przy realizacji zadania
„Szkoła kolebką talentów”

Program ścieżki „ Edukacja
regionalna - dziedzictwo kulturowe
w regionie” czyli jak przygotować
materiał do konkursu na programy
szkolne.

Koordynatorzy edukacji
regionalnej w szkole.

Rola i zadania wychowawcy
klasowego. Planowanie pracy
wychowawczej z uwzględnieniem
przeciwdziałania agresji.

Nauczyciele- wychowawcy
szkół ponadgimnazjalnych
powiatu kłobuckiego
i ziemskiego
częstochowskiego.

Rola i zadania wychowawcy
klasowego. Planowanie pracy
wychowawczej z uwzględnieniem
przeciwdziałania agresji.

Nauczycielewychowawcy szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu myszkowskiego.
Nauczyciele prowadzący
zajęcia korekcyjnokompensacyjne
i wyrównawcze.

Praca z uczniem nadpobudliwym
psychoruchowo na zajęciach
korekcyjno- kompensacyjnych
i wyrównawczych.

Miejsce

Prowadzący

25.09. 2002 r.

RODN „WOM”
w Częstochowie

E. Jatulewicz

godz. 14

00

sala 236

16.10. 2002 r.
godz. 14

00

22.10. 2002 r.
godz. 1400

„ Pedagog szkolny – program
wychowawczy nowej szkoły
ponadgimnazjalnej – grupa wsparcia

Pedagodzy szkolni ze szkół
ponadgimnazjalnych

„Europejskie Programy
Edukacyjne”- konsultacje
zespołowe

Nauczyciele gimnazjów i
szkół ponadgimnazjalnych
zainteresowani współpracą
z partnerem zagranicznym
w ramach EPE
Nauczyciele przyrody

Aktywizowanie działalności
poznawczej uczniów na lekcjach
przyrody. Sprawdziany
diagnozujące osiągnięcia szkolne
uczniów z przyrody.

Termin
godzina

24.09.2002r
00
00
godz 14 -16

E. Jatulewicz
B. Długosz
sala 236
D. Bernacka
E. Jatulewicz
RODN „WOM” B. Długosz
w Częstochowie D. Bernacka
sala 236
M. Wasik-Tyrała
D. Sobala
RODN „WOM”
w Częstochowie

RODN „WOM”
w Częstochowie

U. Mielczarek

sala 231

RODN „WOM”
15.10.2002r. w
Częstochowie
00
00
godz.14 -16
sala 208

U. Mielczarek

RODN „WOM”
23.10.2002r w
Częstochowie
00
00
godz.14 -16
sala 231

U. Mielczarek

24.09.2002 r.
godz.1430

22.10. 2002 r.
godz.14

30

23.10.2002r.
godz. 14oo

RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Sobala

sala 208
RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Sobala

sala 208

RODN „WOM”
w Częstochowie

M.Wasik-Tyrała

sala 237

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
Planowanie rozwoju zawodowego
nauczycieli przedmiotów
humanistycznych
Awans zawodowy, dokumentacja,
Procedury wg zmian rozporządzenia
z 7.10.2002r.
Planowanie rozwoju zawodowego
nauczycieli

Dla kogo
Nauczyciele języka
polskiego, historii i wiedzy
o społeczeństwie
rozpoczynający staż
Nauczyciele mianowani
kształcenia zintegrowanego.

Termin
godzina
18.09.2002 r.
godz. 1400
7.10.2002r.
godz. 1400

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Bernacka

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

B.Długosz

sala 237

Nauczyciele języków obcych
– stażyści

16.09.2002 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
w Częstochowie

Nauczyciele języków obcych
– kontraktowi

18.09.2002 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
w Częstochowie

J.Jakubowska

sala 231
Planowanie rozwoju zawodowego
nauczycieli

J.Jakubowska

sala 231
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Planowanie rozwoju zawodowego
nauczycieli

Nauczyciele języków obcych
- mianowani

Termin
godzina
23.09.2002 r.
godz. 1500

Rola opiekuna stażu w awansie
zawodowym nauczycieli

Opiekunowie stażu
nauczycieli języków obcych

01.10.2002 r.
godz. 1500

Planowanie rozwoju zawodowego
nauczycieli (stażystów,
kontraktowych, mianowanych)

Nauczyciele przedmiotów
artystycznych.

Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciele stażyści

Temat

Dla kogo

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
w Częstochowie

J.Jakubowska

RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 231

J.Jakubowska

sala 231
10.09.2002 r.
godz. 1400
10.09.2002 r.
godz. 1400
Plan rozwoju zawodowego

Nauczyciele kontraktowi
13.09.2002 r.
godz. 1400

Plan rozwoju zawodowego
„Euro- nowa waluta zjednoczonej
Europy” - warsztaty
„Euro – nowa waluta zjednoczonej
Europy- warsztaty

Nauczyciele mianowani
Nauczyciele historii i WOS
w gimnazjach
Nauczyciele historii i WOS
w szkołach
ponadgimnazjalnych

18.09.2002 r.
godz. 1400
17.09.2002 r.
godz.1430
08.10.2002 r.
godz.1430

RODN „WOM”
w Częstochowie

E. Jatulewicz

sala 236
RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 231
RODN „WOM”
w Częstochowie

sala 231
RODN „WOM”
w Częstochowie

R. Kluba

R. Kluba

R. Kluba

sala 237
RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Sobala

sala 208
RODN „WOM”
w Częstochowie

D.Sobala

sala 208

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący z naszym
Ośrodkiem w roku szkolnym 2002/2003
Maria Drzewiecka
Jadwiga Węgrzyn
Grażyna Wróblewska-Ludwig
Krystyna Bednarczyk
Ewa Matysiak
Zdzisława Paludkiewicz
Janina Wąsińska-Grabara
Urszula Chęcińska-Milik
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gmina Poraj
gmina Koziegłowy
gmina Myszków
gmina Poczesna
gmina Poczesna
powiat kłobucki
powiat kłobucki
powiat kłobucki
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Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
„Awans zawodowy nauczycielapropozycje dokumentowania
rozwoju”
„Programy nauczania plastyki
i muzyki w szkole podstawowej
i gimnazjum-kryteria wyboru”
„Programy nauczania plastyki
i muzyki w szkole podstawowej
i gimnazjum-kryteria wyboru”
Diagnoza potrzeb nauczycieli.
Edukacja regionalna – dziedzictwo
kulturowe w regionie.
Pilotażowa wizyta edukacyjna
w Izbie Leśnej jako propozycja
przeszłych zajęć dydaktycznowychowawczych
Uwaga: zgłoszenia do 18.09.02r.
Tel. 313-25-46; 31-31-36
Realizacja zadań ekologicznych
w szkole. Propozycja zajęć w oparciu
o zestaw „Śmieci”
Organizacja dydaktyki –
doświadczenia po realizacji
wybranych programów
i podręczników.
Organizacja dydaktyki –
doświadczenia po realizacji
wybranych programów
i podręczników.
Organizacja dydaktyki –
doświadczenia po realizacji
wybranych programów
i podręczników.
Rola podręcznika w nauczaniu
matematyki - warsztaty

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

04.09.2002
godz. 14

S.P.
Jastrząb

M. Drzewiecka

Zainteresowani nauczyciele
plastyki i muzyki

18.09.2002

S.P. nr 2
Kłobuck

M. Drzewiecka

Zainteresowani nauczyciele
plastyki i muzyki

24.10.2002

S.P. nr 3
Myszków

M. Drzewiecka

SP nr 5
Myszków

G.Wróblewska-Ludwig

Dla kogo
Zainteresowani nauczyciele
gminy Poraj

Nauczyciele biologii
i przyrody z gmin: Myszków,
Poraj, Koziegłowy
Zainteresowani nauczyciele
biologii i przyrody

Nauczyciele biologii
i przyrody z gmin: Myszków,
Poraja i Koziegłów
Nauczyciele matematyki
szkół gimnazjalnych pow.
myszkowskiego oraz gmin:
Koniecpol, Lelów, Przyrów,
Dąbrowa Zielona
Nauczyciele matematyki
szkół podstawowych
z pow. myszkowskiego
Nauczyciele szkół
podstawowych z gmin:
Koniecpol, Lelów, Przyrów,
Dąbrowa Zielona
Nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjum
z pow. Myszków

godz. 14

godz. 14
11.09.2002r.
godz. 1400

ul.Sikorskiego 20a

25.09.2002r.
godz.1600
rozpoczęcie
zajęć

Nadleśnictwo
Sieradz –
Łysa Góra I

G.Wróblewska-Ludwig
M.Kumor

25.10.2002r.
godz. 1400

SP nr 1
Myszków

G.Wróblewska-Ludwig

16.09.2002r.
godz.1400

Gimnazjum
Nr 3
Myszków

ul.Leśna 1

J.Węgrzyn

ul.Kościuszki 30

18.09.2002r.
godz.1400

SP nr 5
myszków
ul.Sikorskiego
20 a

J.Węgrzyn

23.09.2002r.
godz. 1300

SP nr 1
Koniecpol

J.Węgrzyn

21.10.2002r.
godz.1400

ul.Mickiewicza 26

Gimnazjum
Nr 3
Myszków

J.Węgrzyn

ul.Kościuszki 30

Rola podręcznika w nauczaniu
matematyki - warsztaty

Organizacja dydaktyki
w zreformowanej szkole
ponadgimnazjalnej
Ewaluacja programów
i podręczników po trzech latach
kształcenia w gimnazjum.
Awans zawodowy nauczyciela
stażysty i zadania opiekuna stażu

Nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjum
z gmin: Koniecpol, Lelów,
Przyrów, Dąbrowa Zielona
Nauczyciele matematyki
szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie kłobuckim
Nauczyciele matematyki
w gimnazjum w powiecie
kłobuckim
Katecheci stażyści i ich
opiekunowie stażu

Awans zawodowy nauczyciela
kontraktowego i zadania opiekuna
stażu

Katecheci kontraktowi i ich
opiekunowie stażu

Awans zawodowy nauczyciela
mianowanego

Katecheci mianowani

23.10.2002r.
godz. 1300

Gimnazjum
Lelów

J.Węgrzyn

12.09.2002r.
godz.1430

Gimnazjum
w Kłobucku

Z.Paludkiewicz

8.10.2002r.
godz.1300

Gimnazjum
w Kłobucku

Z.Paludkiewicz

Kuria
11.09.2002r.
00
00 Metropolitalna
godz.15 -17 w Częstochowie
TZN
12.09.2002r. w Częstochowie
ul.Jasnogórska
godz.1600-1800
84/90
s.102
Kuria
25.09.2002r.
Metropolitalna

godz.1500-1700 w Częstochowie

E.Matysiak
D.Pisarek

E.Matysiak
D.Pisarek
E.Matysiak
D.Pisarek
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Katecheta jako wychowawca cz. I
i cz. II

Katecheci szkół
podstawowych

Sala Instytutu
2.10.2002r.
Teologicznego
9.10.2002r. w Częstochowie
godz.1500-1700 ul.św.Barbary

E.Matysiak
D.Pisarek

Katecheta jako wychowawca

Katecheci szkół
gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

Sala Instytutu
16.10.2002r.
Teologicznego
23.10.2002r. w Częstochowie
godz.1500-1700 ul.św.Barbary

E.Matysiak
D.Pisarek

Dziedzictwo kulturowe w regionie –
„Poznaj swój kraj”

Dziedzictwo kulturowe w regionie –
„Poznaj swój kraj”

Dziedzictwo kulturowe w regionie –
„Poznaj swój kraj”

Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
z gmin: Janów, Olsztyn,
Dąbrowa Ziel., Koniecpol,
Przyrów
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
z gmin: Kamienica Pol.,
Starcza, Poczesna oraz
zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
z gmin: Blachownia,
Konopiska oraz
zainteresowani nauczyciele

25.09.2002r.
godz.1330

SP
Turów

K.Bednarczyk

25.09.2002r.
godz.1400

Przedszkole
we
Wrzosowej

K.Bednarczyk

30.09.2002r.
godz.1330

Przedszkole
nr 2
Blachownia

K.Bednarczyk

ul.Żeromskiego

Zasady i terminy zgłaszania udziału
w doskonaleniu zawodowym
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą lub doręczyć do sekretariatu RODN „WOM”. Wzór karty
zamieszczamy na odwrotnej stronie okładki.
Pierwsze zajęcia na wybranym przez Państwa kursie odbywają się zawsze po utworzeniu grupy składającej się
z 25 osób.
Zajęcia dla nowych grup rozpoczynają się po zgłoszeniu się kolejnych 25 osób.
Dla mniejszej grupy odpłatność ulega zmianie i jest każdorazowo uzgadniana między kierownikiem kursu
a zainteresowanymi nauczycielami.
Wpłaty przyjmujemy przelewem, przekazem bankowym i pocztowym na konto:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
ING BŚ O/Częstochowa, Nr 10501142-501643803
z podaniem na blankiecie:
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-

nazwiska uczestnika,

-

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

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