HARMONOGRAM
DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
marzec-kwiecień 2003 r.

NASZE NOWE NUMERY TELEFONICZNE:
CENTRALA:

3606004
3606014
FAX:

3606239
Częstochowa, marzec 2003

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Częstochowie

zaprasza

Oferujemy doskonalenie zawodowe dla:
nauczycieli i rad pedagogicznych wszystkich typów szkół i placówek,
oświatowej kadry kierowniczej i nadzoru pedagogicznego,
przedstawicieli samorządów lokalnych,
doradców metodycznych,
liderów wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
opiekunów stażu,
przewodniczących zespołów problemowych i przedmiotowych,
grup wsparcia.

Organizujemy:
Kursy kwalifikacyjne, które dają pełne kwalifikacje wg wymagań MENiS (poświadczone
świadectwem wg wzoru MENiS)
Kursy doskonalące podnoszące umiejętności zawodowe (zaświadczenia wg wzoru
RODN „WOM”)
Szkolenia metodyczne dla rad pedagogicznych (zaświadczenia wg wzoru RODN „WOM”)

Udzielamy konsultacji indywidualnych i zbiorowych.
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Zapraszamy
na nasze strony internetowe
http://www.womczest.edu.pl

Znajdziecie tu Państwo:

- aktualności oświatowe
- forum nauczycieli
- przydatne linki
- “Kwartalnik Nauczycielski”
- informacje o: ofercie doskonalenia
aktach prawnych
strukturze RODN “WOM”

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl
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Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

przy ul. Bór 61 w Częstochowie jest zamknięta.
Planowany termin otwarcia biblioteki w budynku naszego Ośrodka przy al. Jana Pawła II 126/130
- kwiecień 2003 r.
Zapraszamy do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych:
- kształcących się i doskonalących nauczycieli,
- studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela,
- słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli,
- osoby zainteresowane problemem kształcenia i wychowania.
Posiadamy do dyspozycji czytelników:
- bogaty księgozbiór - 178 tys. woluminów
- czasopisma -101 tytułów
- zbiory audiowizualne -w tym 1574 kaset VHS (z nowoczesnymi programami edukacyjnymi)
Dysponujemy bogatą bazą informacyjną o Reformie Systemu Edukacji, w szczególności:
aktualnymi programami nauczania zatwierdzonymi przez MEN,
nowymi opracowaniami metodycznymi,
informatorami o formach dokształcania i doskonalenia nauczycieli na terenie całego kraju
prowadzimy działalność informacyjno- bibliograficzną,
udzielamy pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,
organizujemy i prowadzimy zajęcia w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej dla wszystkich typów
szkół (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Filia w Myszkowie
Adres: 42-300 Myszków, ul. ks. Wyszyńskiego 7a
Telefon: (034) 313-44-94

Filia w Kłobucku
Adres: 42-100 Kłobuck, ul. ks. Skorupki 45
Telefon: (034) 317-26-52 (sekretariat szkoły)

Filia w Lublińcu
Adres: 42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
Telefon: (034) 35-11-798

Filia w Lelowie
Adres: 42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
Telefon: (034) 355-00-88
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Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka w czerwcu 2003 r.
Preferujemy artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie edukacji :
- ekologicznej
- ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
- regionalnej
- wychowania przedszkolnego
- informatycznej
- mierzenia jakości pracy szkoły i placówki
- prozdrowotnej
- organizacji i zarządzania oświatą
- medialnej
- konstruowania programów nauczania
- europejskiej.
- pomiaru dydaktycznego
Zagadnień:
- wychowania poprzez twórczość
- kształcenia zintegrowanego
- języków obcych
- wychowania
- przedmiotów humanistycznych, matematyczno –
- wychowania do życia w rodzinie
przyrodniczych, ścieżek edukacyjnych.
- szkolnictwa zawodowego
Artykuł powinien zawierać:
Wstęp, a w nim tytuł artykułu, imię i nazwisko autora, tytuł naukowy, stanowisko, miejsce pracy, krótką informację
o artykule i korzyściach płynących z jego lektury.
Rozwinięcie stanowiące zasadniczą część artykułu.
Zakończenie, w którym należy podsumować treść artykułu w kilku punktach.
Bibliografię.
Redakcja będzie zwracać materiały niepublikowane.

Parametry tekstu przeznaczonego do zamieszczenia na naszych stronach internetowych.
Redakcja kwartalnika uprzejmie informuje, że materiały przyjmujemy na dyskietce wraz z wydrukiem i własnoręcznym
podpisem autora artykułu. Objętość tekstu nie może przekraczać 4 stron maszynopisu.
Prosimy o zapis pliku artykułu bez formatowania, bez zdjęć, bez ozdobników. Cały artykuł prosimy umieścić
w jednym pliku. Zdjęcia, grafiki i rysunki prosimy dostarczać na dyskietce w osobnych plikach z oznaczeniem ich
umieszczenia w treści.

Treść jednolita
Tekst powinien być przygotowany w układzie jednokolumnowym. Jeśli wymagane są dwie i więcej kolumn, należy
zastosować tabelę.
Treść nie może zawierać następujących znaków niedrukowalnych: podwójnych odstępów (spacji), tabulatorów,
znaczników końca strony, znaczników końca sekcji. Tekst zawarty w akapitach będzie wyrównywany w lewo, w tabelach
wyrównanie może być zmienione na środkowanie lub w prawo.
Dozwolone są następujące wyróżnienia w tekście: pogrubienie, pochylenie, podkreślenie, przekreślenie.

Tabele
Prosimy o ograniczanie szerokości tabeli do 4-5 kolumn. Większa ich liczba może spowodować, że tekst w nich
zamieszczony przestanie być czytelny. Opis poszczególnych kolumn musi być pisany wyłącznie w pozycji z lewej do
prawej. Teksty zamieszczane w układzie pionowym zostaną automatycznie zamienione na dopuszczalny układ.

Zdjęcia, grafika i rysunki
Rozdzielczość zdjęć i grafiki zamieszczonej na stronie powinna wynosić nie więcej niż 150 dpi (punktów na cal).
Szerokość grafiki zamieszczanej w tekście nie może przekraczać 550 punktów ekranowych. Wysokość nie jest
ograniczona, lecz pragniemy zauważyć, że im wyższy rysunek (lub zdjęcie) tym dłużej będzie on wczytywany do
komputera osoby czytającej. W związku z tym zalecamy obrazki nie większe niż 550 x 300 pkt.
Artykuły będą przyjmowane przez p. Marię Głębocką, konsultanta ds. informacji pedagogicznej, w dniach:
Do numeru czerwcowego:
24.03 – 27.03.2003 r. w godz. 900 - 1500
28.03.2003 r. (piątek) w godz. 900 - 1700
29.03.2003 r. (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 214
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl
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Udzielamy konsultacji indywidualnych:
Konsultant
Jerzy Zdański
e-mail:
zdanski@womczest.edu.pl
tel. wew. 11

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

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

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

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

Maria Głębocka
e-mail:
glebocka@womczest.edu.pl
tel. wew. 14

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

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

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

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

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

Jadwiga Mielczarek
e-mail:
j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. wew. 34

Urszula Mielczarek
e-mail:
mielczarek@womczest.edu.pl
tel. wew. 28
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Zakres tematyczny
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Prawo oświatowe.
Rozwój zawodowy i awans zawodowy nauczycieli.
Prawo oświatowe.
Pomiar dydaktyczny.
Awans zawodowy nauczycieli.
Grupa wsparcia dla doradców.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Konstruowanie programów.
Edukacja europejska.
Awans zawodowy nauczycieli kształcenia zintegrowanego.
Wewnątrzszkolny system oceniania.
Plan wynikowy w kontekście hospitacji diagnozującej.
Wychowanie prorodzinne.
Program profilaktyki.
Edukacja psychologiczna.
Edukacja prozdrowotna.
Informacja pedagogiczna
Wewnętrzne mierzenie jakości form doskonalenia
„Kwartalnik Nauczycielski”
Budowa narzędzi do mierzenia jakości pracy szkoły.
Autoewaluacja pracy szkoły.
Wykorzystanie wyniku egzaminu zewnętrznego do projektowania zmian pracy
szkoły.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Awans zawodowy nauczycieli języków obcych.
Programy, innowacje, eksperymenty.
Edukacja regionalna.
Praca z uczniem uzdolnionym artystycznie.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów artystycznych.
Awans zawodowy nauczycieli.
Pomiar dydaktyczny, ocenianie, egzaminy zewnętrzne.
Metodyka nauczania chemii.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Pomiar dydaktyczny w mierzeniu jakości pracy szkoły.
Hospitacja diagnozująca.
Wewnątrzszkolny system oceniania, egzaminy zewnętrzne.
Konstruowanie testów dydaktycznych.
Wychowanie przedszkolne.
Awans zawodowy nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Program wychowawczy szkoły.
Uczeń z opinią psychologiczno-pedagogiczną.
Organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w szkole.
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Krystyna Prażmowska
e-mail:
prazmowska@womczest.edu.pl
tel. wew. 19

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

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

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

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

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

Halina Żwirska
e-mail:
wydawnictwo@womczest.edu.pl
tel. wew. 50
tel./fax 361-08-21

Awans zawodowy nauczycieli.
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Technologia informacyjna w edukacji.
Organizacja i zarządzanie oświatą.
Konstruowanie testów dydaktycznych i ankiet.
Ocenianie szkolne, sprawdziany, egzaminy zewnętrzne.
Mierzenie jakości pracy szkoły.
Ewaluacja programów nauczania.
Edukacja matematyczna w szkołach ponadgimnazjalnych i matematycznoprzyrodnicza w gimnazjach.
Awans zawodowy nauczycieli.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Programy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w różnych typach szkół
zawodowych.
Modułowe programy nauczania.
Orientacja zawodowa.
Awans zawodowy nauczycieli przedmiotów humanistycznych.
Przedmioty humanistyczne w zreformowanej szkole.
Edukacja medialna.
Metodyka nauczania przyrody i geografii.
Awans zawodowy nauczycieli przyrody i geografii.
Edukacja ekologiczna.
Pełnione funkcje:
1. redaktor naczelny
2. wiceprzewodniczący Rady
Programowej CBO
3. redaktor naczelny CBO
4. przewodnicząca Rady Wydawniczej
RODN „WOM”
5. przewodnicząca zespołów
redakcyjnych
6. konsultant

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

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

Kształcenie ustawiczne doradców metodycznych
Temat
Ocenianie i redagowanie opinii o programach nauczania
Formy działalności artystycznej w kierunku eliminowania agresji”

Termin
godzina
16.04.2003 r.
godz. 1500
09.04.2003 r.
godz. 1200

Miejsce
RODN „WOM”

s. 231
RODN „WOM”

s. 237

Prowadzący
D. Bernacka
E. Jatulewicz

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl
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Kształcenie ustawiczne dla dyrektorów szkół,
organów nadzorujących i prowadzących szkoły
Temat
Spotkanie szkoleniowe dla
przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych w szkołach
podstawowych
Spotkanie szkoleniowe dla
przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych w szkołach
podstawowych
Spotkanie szkoleniowe dla
przewodniczących zespołów
egzaminacyjnych w gimnazjach
Spotkanie szkoleniowe dla
dyrektorów szkół
ponadgimnazjalnych

Dla kogo
Częstochowa i powiat
częstochowski

Termin
godzina

Miejsce

17.03.2003 r.
godz. 900

RODN „WOM”

17.03.2003 r.
godz. 1300

RODN „WOM”

17.03.2003 r.
godz. 1100

RODN „WOM”

4.03.2003 r.
godz. 1000

RODN „WOM”

Aula „Forum”

Prowadzący

OKE Jaworzno

powiat kłobucki i myszkowski

Częstochowa oraz powiaty:
częstochowski, kłobucki
i myszkowski
Częstochowa oraz powiaty:
częstochowski, kłobucki
i myszkowski

Aula „Forum”

Aula „Forum”
Aula „Forum”

OKE Jaworzno

OKE Jaworzno

OKE Jaworzno

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Ocenianie i redagowanie opinii
o programach nauczania
Ciekawie , efektywnie , twórczo- rola metod aktywizujących
w edukacji ze szczególnym
uwzględnieniem metody projektów
Ciekawie, efektywnie , twórczo - rola metod aktywizujących
w edukacji ze szczególnym
uwzględnieniem metody projektów
Kształcenie umiejętności
kluczowych w edukacji
zintegrowanej i w przedmiotach
humanistycznych

Zainteresowani nauczyciele
szkół różnego typu

Edukacja prozdrowotna.
Zajęcia z klasą.
Realizacja zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie
wg aktualnych aktów prawnych
Sprawność pisania

Nauczyciele wszystkich
typów szkół
Nauczyciele wszystkich
typów szkół

Miejsce
RODN „WOM”

s. 231

Prowadzący
D. Bernacka
B.Długosz
M.Tubielewicz

Nauczyciele szkół podstawowych kształcenia zintegrowanego i przedmiotów humanistycznych z gminy Krzepice

18.03.2003 r.
godz. 1300

SP
Zajączki I

Nauczyciele szkół podstawowych kształcenia zintegrowanego i przedmiotów humanistycznych z gminy Blachownia

25.03.2003 r.
godz. 1500

SP nr 1
w Blachowni

B. Długosz
M. Tubielewicz

Nauczyciele szkół podstawowych kształcenia zintegrowanego i przedmiotów humanistycznych z powiatu częstochowskiego i Częstochowy

31.03.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

B. Długosz
M. Tubielewicz

04.03.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

29.04.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

04.03.2003 r.
godz.1500
11.03.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

Nauczyciele języka
angielskiego i francuskiego
Sprawność pisania
Nauczyciele języka
niemieckiego i rosyjskiego
Konferencja „Nauczanie języka
Nauczyciele języków obcych
obcego w polskim systemie
oraz zainteresowani
oświatowym w aspekcie jednoczącej nauczyciele innych
się Europy”
przedmiotów
Kartę zgłoszenia potwierdzającego udział w konferencji należy
przesłać do dn. 17.03.2003 r.
„Bliżej własnego regionu”
Nauczyciele prowadzący
- pedagogika zabawy metodą na
edukację regionalną
realizację ścieżki regionalnej.
w szkołach.
- edukacja regionalna dzieci poprzez
formy zabawowe
- scenariusz zajęć opartych na zabawie
z uwzględnieniem treści regionalnych.

„Szkoła kolebką talentów” – rola
Nauczyciele zainteresowani
nauczyciela w rozwijaniu aktywności pracą z uczniem zdolnym,
uczniów uzdolnionych artystycznie
uzdolnionym artystycznie
w szkole i poza szkołą
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Termin
godzina
16.04.2003 r.
godz. 1500

28.03.2003 r.
godz.1400

s. 236

s. 236
s.237
s.244
RODN „WOM”

s.244

E. Doroszuk
E. Doroszuk
J. Jakubowska
B. Janus-Lewczyńska
J. Jakubowska
J. Idzikowska-Labocha

RODN „WOM”

Aula
„FORUM”

J. Jakubowska

04.03.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

E. Jatulewicz
B. Długosz
M. Wasik-Tyrała

26.03.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

s.231

s.244

E. Jatulewicz
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Temat
Edukacja regionalna na zajęciach
pozalekcyjnych – sposoby
planowania, realizacji oraz
dokumentowania działań.
- zajęcia w szkole
- zajęcia w placówkach związanych
z dziedzictwem kulturowym
regionu (np. muzeum, obiekt
zabytkowy)
- zajęcia plenerowe
„Szkoła kolebką talentów” –
promowanie pracy nauczyciela
i ucznia uzdolnionego artystycznie

Praca z dzieckiem uzdolnionym
artystycznie w kształceniu
zintegrowanym
Twórczy nauczyciel przedszkola
cz.III

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

09.04.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

E. Jatulewicz
B. Długosz
M. Wasik-Tyrała

15.04.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

07.04.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

9.04.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

18.03.2003 r
godz.1400

RODN „WOM”

25.03.2003 r.
godz.1400

RODN „WOM”

28.03.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

9.04.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

11.04.2003 r.
godz. 1400

RODN „WOM”

19.03.2003 r.
godz. 1430

RODN „WOM”

11.04.2003 r.
godz. 1430

RODN „WOM”

Koordynatorzy edukacji
regionalnej w szkole,
wszyscy zainteresowani
nauczyciele

Nauczyciele współpracujący
przy realizacji zadania
„Szkoła kolebką talentów”
oraz wszyscy zainteresowani
pracą z uczniem zdolnym,
uzdolnionym artystycznie
Zainteresowani nauczyciele
kształcenia zintegrowanego

Zainteresowani nauczyciele
przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych
Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo Nauczyciele szkół
w świetlicy szkolnej
podstawowych powiatu
częstochowskiego
Nauczyciele szkół
podstawowych powiatu
kłobuckiego
Nauczyciele szkół
podstawowych powiatu
myszkowskiego
Nauczyciele szkół
podstawowych
z Częstochowy
Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo Nauczyciele szkół
na zajęciach korekcyjnopodstawowych
kompensacyjnych i wyrównawczych
Pomiar dydaktyczny
Nauczyciele
w przyrodzie
przyrody
Forum wymiany doświadczeń
Nauczyciele przedmiotów
w zakresie realizacji edukacji
przyrodniczych w szkołach
ekologicznej w szkole.
podstawowych, gimnazjach,
szkołach ponadgimnazjalnych
Koncepcja zewnętrznego egzaminu
Nauczyciele przedmiotów
zawodowego – (praca z grupami
zawodowych branży
wsparcia)
budowlanej z powiatu
częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego
Nauczyciele przedmiotów
zawodowych CKP branży
budowlanej, mechanicznej,
elektrycznej, odzieżowej,
samochodowej

zgodnie
z harmonogramem szkoleń
(kontynuacja)
zgodnie
z harmonogramem szkoleń
w CKP
(kontynuacja)

s.237

s.236

s. 236

sala 231

E. Jatulewicz

E. Jatulewicz
B. Długosz
J. Mielczarek
U. Mielczarek

s. 231

s. 231

s. 231

s. 244

s. 231
s.244

s.236

U. Mielczarek

U. Mielczarek

U. Mielczarek

U. Mielczarek
M. WasikTyrała
M. WasikTyrała

ZST
w Częstochowie

al. Jana Pawła
II 126/130
CKP
Częstochowa
ul. Przechodnia
11/15

J. Trzos

J. Trzos

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Europa w mojej szkole – edukacja
europejska w przeddzień referendum
w sprawie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej

Liderzy WDN szkół podstawowych
Liderzy WDN gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych

Termin
Miejsce
godzina
Informacja o terminie spotkania
ukaże się na początku kwietnia
na stronie internetowej:
www.womczest.edu.pl

Prowadzący
I. Leszczyna
G. Kawecka-Karaś
B. Harasimowicz
E. Romański

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

9

Temat
Opis i analiza przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych i innych
Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczycieli
starających się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych –
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego,
dokumentacja wymagań
Opis i analiza przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych
Awans zawodowy nauczycieli
stażystów i kontraktowych –
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli
mianowanych – sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego,
dokumentacja wymagań
Opis i analiza przypadków
rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych
Jak udokumentować i opracować
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego? Dokumentowanie
dorobku zawodowego nauczycieli
starających się o awans na stopień
nauczyciela dyplomowanego.
Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczycieli
ubiegających się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
Dokumentowanie dorobku
zawodowego nauczyciela,
ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

09.04.2003 r.
godz.1500

RODN „WOM”

B.Długosz
M.Tubielewicz

31.03.2003 r.
godz.1400

SP nr 3
w Myszkowie

Nauczyciele stażyści
i kontraktowi ubiegający się
o wyższy stopień awansu

11.03.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego

18.03.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego

27.03.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele stażyści
i kontraktowi ubiegający się
o wyższy stopień awansu

1.04.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego

8.04.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

15.04.2003
godz. 1400

RODN „WOM”

19.03.2003 r.
godz. 1400

RODN ,,WOM”

25.03.2003 r.
godz.1400

RODN ,,WOM”

20.03.2003 r.
godz. 1400
26.03.2003 r.
godz. 1400
27.03.2003 r.
godz. 1400
4.04.2003 r.
godz. 1400

RODN ,,WOM”

Dla kogo
Nauczyciele mianowani
szkół podstawowych
kształcenia zintegrowanego
i przedmiotów
humanistycznych
Nauczyciele wszystkich
typów szkół

Nauczyciele mianowani
ubiegający się o awans na
nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych

Nauczyciele mianowani powiat myszkowski
Nauczyciele mianowani powiat kłobucki
Nauczyciele mianowani powiat częstochowski
Nauczyciele mianowani –
Częstochowa

s. 236

E. Doroszuk

R. Kluba

s. 231

R. Kluba

s. 244

R. Kluba

s. 237

R. Kluba

s. 231

R. Kluba

s. 237

R. Kluba

s. 237

s. 231

s. 244

s. 244
RODN ,,WOM”

s. 231
RODN ,,WOM”

s. 236
RODN ,,WOM”

s. 236

J. Mielczarek

J. Mielczarek
K. Świerczyński
K. Świerczyński
K. Świerczyński
K. Świerczyński

Nauczyciele doradcy w gminach i powiatach współpracujący
z naszym Ośrodkiem w roku szkolnym 2002/2003
Maria Drzewiecka – plastyka
Krystyna Bednarczyk – wychowanie przedszkolne
Ewa Matysiak – katecheza
Jadwiga Węgrzyn – matematyka
Grażyna Wróblewska-Ludwig – biologia i przyroda
Grażyna Bera – wychowanie przedszkolne
Aleksandra Kosowska – kształcenie zintegrowane
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gmina Poraj
gmina Poczesna
gmina Poczesna
gmina Koziegłowy
gmina Myszków
gmina Myszków
gmina Myszków
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Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Metody i formy prowadzenia
zajęć umuzykalniających
Jak napisać plan rozwoju
zawodowego? – warsztaty
Jak udokumentować i opracować
sprawozdanie z planu rozwoju
zawodowego?
Techniki plastyczne.

Dla kogo
nauczyciele przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
nauczyciele przedszkoli
gminy Myszków
nauczyciele przedszkoli
gminy Myszków

zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych
i gimnazjów.
Umiejętności kluczowe na zajęciach zainteresowani nauczyciele
ze sztuki.
szkół podstawowych
i gimnazjów.
Umiejętności kluczowe na zajęciach zainteresowani nauczyciele
ze sztuki.
szkół podstawowych
i gimnazjów.
Procedury awansu zawodowego
zainteresowani nauczyciele
obowiązujące w gminie Poraj
szkół podstawowych
(nauczyciele kontraktowi)
i gimnazjów.
Realizacja ścieżek edukacyjnych na
nauczyciele szkół
lekcjach matematyki w SP
podstawoweych – powiat
myszkowski
Realizacja ścieżek edukacyjnych na
nauczyciele szkół
lekcjach matematyki w SP
podstawoweych – gmina:
Lelów, Koniecpol, Przyrów,
Dąbrowa Ziel.
Realizacja ścieżek edukacyjnych na
nauczyciele szkół
lekcjach matematyki w gimnazjum
gimnazjalnych – powiat
myszkowski oraz gmina:
Lelów, Koniecpol, Przyrów,
Dąbrowa Ziel.
„Edukacja dla zrównoważonego
zauczyciele biologii
rozwoju na Dzień Ziemi i nie tylko” i przyrody powiatu
myszkowskiego
Wycieczka dydaktyczna do Palmiarni nauczyciele biologii i
oraz Wydziału Górnictwa i Geologii przyrody powiatu
Politechniki Śląskiej w Gliwicachmyszkowskiego i inni chętni
rośliny tropikalne i egzotycznenauczyciele
użytkowe skały i minerały z terenu
Śląska

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Przedszkole
11.04.2003 r.
godz.1000
19.03.2003 r.
godz. 1500
16.04.2003 r.
godz. 1500

w Hucie Starej ,,B”

K.Bednarczyk

Gabinet
metodyczny
Przedszkole
nr 1 Myszków,

G. Bera

ul. Sucharskiego 32

Przedszkole
nr 1 Myszków,

G. Bera

ul. Sucharskiego 32

05.03.2003 r.
godz. 1300

S.P.
Żarki-Letnisko

19.03.2003 r.
godz. 1300

S.P. nr 1
Myszków

M. Drzewiecka

02.04.2003 r.
godz. 1300

SP nr2
Kłobuck

M. Drzewiecka

25.04.2003 r.
godz. 1300

S.P.
Żarki-Letnisko

T. Jankowska
M. Drzewiecka

10.03.2003 r.
godz. 1400

SP nr 5
w Myszkowie

J. Węgrzyn

17.03.2003 r.
godz. 1300

SP nr 1
w Koniecpolu

J. Węgrzyn

24.03.2003 r.
godz. 1400

Gimnazjum nr 3

J. Węgrzyn

26.03.2003 r,
godz.1400

Gimnazjum nr 3

25.04.2003 r.
godz.800

M. Drzewiecka

w Myszkowie

w Myszkowie
Zbiórka przed
Urzędem Miasta
w Myszkowie.

G. Wróblewska-Ludwig

G. Wróblewska-Ludwig

Informacje i zapisy
także telefonicznie.
tel.: 3131136

Zasady i terminy zgłaszania udziału
w doskonaleniu zawodowym
Kartę zgłoszenia prosimy przesłać pocztą, faksem lub doręczyć do sekretariatu RODN „WOM”
w Częstochowie.
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.
Wpłaty przyjmujemy przelewem, przekazem bankowym i pocztowym na konto:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
ING Bank Śląski O/Częstochowa, Nr 10501142-501643803
z podaniem na blankiecie:
- nazwiska uczestnika,
- tytułu doskonalenia.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130; tel. (034) 3606004, 3606014; fax (034) 3606239; http://www.womczest.edu.pl
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Doskonalenie nauczycieli – odpłatne
(wykaz obowiązuje cały rok szkolny)

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
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
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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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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2002/2003

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

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

-

-

DZIEŃ

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 1998 r.: ..........................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Miejsce pracy:
NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

ADRES

GMINA

Zajmowane stanowisko:
Telefon szkoły/placówki:

NR KIER.

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 zgody dyrektora szkoły/placówki
..................................................................
zgoda/data, podpis i pieczęć dyrektora
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Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
Telefony: centrala, fax - (034) 3278262; kierownik - (034) 3278124
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

Ośrodek zlokalizowany jest w Jurajskim Parku Krajobrazowym, na terenie ścisłego rezerwatu przyrody
"Parkowe". Wokół budynku las bukowo-dębowy, skały ostańce, źródła rzeki Wiercicy, wywierzyska krasowe
oraz jaskinie i groty. W odległości 150 m Grota Niedźwiedzia i stary młyn "Kołaczew" oraz hodowla pstrągów.
W okolicy Ośrodka od kilku lat organizowane są Ogólnopolskie i Międzynarodowe Biegi na Orientację. 100 m
od Ośrodka przebiega główny szlak turystyczny Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Szlak Orlich Gniazd
(16 km od ruin zamku w Olsztynie, 40 km od najlepiej zachowanego zamku na Jurze - Ogrodzieńca, a 100 km
od Krakowa).
W samym Złotym Potoku godne uwagi:
- pałac Raczyńskich
- dworek polski Zygmunta Krasińskiego
- staw Irydion w zabytkowym zespole parkowo-pałacowym
- historyczny kościół
oraz wiele pomników przyrody.
Czyste od zanieczyszczeń przemysłowych powietrze, specyficzny mikroklimat, krystalicznie źródlana woda.
Budynek Ośrodka Szkoleniowego murowany, trzykondygnacyjny, w którym znajdują się:
sala kominkowa (50 osób)
sala konferencyjna (40 osób)
stołówka (60 osób)
12 pokoi 2-osobowych z łazienką
1 pokój 3-osobowy z umywalką
2 pokoje 4-osobowe z umywalką
4 pokoje 5-osobowych
2 pokoje 7- osobowe
własny radiowęzeł, sprzęt nagłaśniający, telewizja satelitarna
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