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

maj-czerwiec 2004 r.

Częstochowa, kwiecień 2004

Najbliższy numer ukaże się tylko na stronie internetowej naszego Ośrodka we wrześniu 2004 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, 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 wrześniowego:
21.06 – 24.06.2004 r. (poniedziałek-czwartek) w godz. 900 - 1500
25.06.2004 r. (piątek) w godz. 1000 - 1700
26.06.2004 r. (sobota) w godz. 900 - 1300
al. Jana Pawła II 126/130 w Częstochowie, pok. 216
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Doskonalenie nauczycieli – nieodpłatne – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Modele konstrukcyjne sprawozdania nauczyciele mianowani kształcez realizacji planu rozwoju zawodonia zintegrowanego –
wego.
gmina Myszków

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

17.05.2004r
godz. 1330

Zespół Szkół
Publicznych
Nr 3
w Myszkowie

B. Długosz
A. Kosakowska

Wychowanie prorodzinne najskunauczyciele wychowania do życia
14.05.2004
RODN „WOM”
teczniejszym programem profilakw rodzinie
E. Doroszuk
godz. 1400
Aula „Forum”
tycznym
Prowadzony jest nabór na Studia Podyplomowe (uzupełniające) z zakresu wychowania prorodzinnego dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych. Szczegółowe informacje zostaną przekazane na spotkaniu nauczycieli wychowania do życia w rodzinie
w dniu 14.05.2004 r.
Forum wymiany doświadczeń nau- nauczyciele szkół podstawowych,
czycieli na temat;
gimnazjów, szkół ponadgimna05.05.2004r.
RODN „WOM”
E. Jatulewicz
„Realizacja edukacji regionalnej
zjalnych
godz. 1500
s.237
w mojej szkole”
Rozdanie zaświadczeń dla nauczy- nauczyciele szkół podstawowych,
19.05.2004r.
RODN „WOM”
E.Jatulewicz
gimnazjów, szkół ponadgimnacieli uczestniczących w zadaniu
godz.1500
s.237
„Szkoła kolebką talentów”.
zjalnych
Podsumowanie „II Wojewódzkiej nauczyciele szkół podstawowych,
09.06.2004r.
RODN „WOM”
gimnazjów, szkół ponadgimnaE.Jatulewicz
Sceny Prezentacji Nauczycieli
godz.1500
s.237
i Uczniów”
zjalnych
Podsumowanie działań i osiągnięć
nauczyciele szkół podstawowych,
nauczycieli uczestniczących w zada- gimnazjów, szkół ponadgimna16.06.2004r.
RODN „WOM”
E.Jatulewicz
niu „Bliżej własnego regionu”.
zjalnych
godz.15°°
s.237
Rozdanie zaświadczeń.
25 maja 2004 r. o godz. 1100 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie odbędzie się „II Wojewódzka Scena Prezentacji
Nauczycieli i Uczniów” zorganizowana przez RODN „WOM” i Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie. Biorą udział nauczyciele i uczniowie z całego województwa śląskiego.
Nauczycieli chętnych do uczestnictwa w charakterze obserwatorów prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie do RODN
„WOM” do dnia 21.05.2004r.
Nasz przedszkolak w Europie

Nasz przedszkolak w Europie
Wspomaganie rodziców w oddziaływaniach dydaktycznowychowawczych
Wspomaganie rodziców w oddziaływaniach dydaktycznowychowawczych
Wspomaganie rodziców w oddziaływaniach dydaktyczno- wychowawczych
Kształcenie umiejętności w edukacji
humanistycznej w oparciu o aktywne
metody nauczania
Metoda projektów w edukacji europejskiej
Doskonalenie nauczania metodami
aktywnymi, w tym metodą projektów
Standardy egzaminacyjne i koncepcja zewnętrznych egzaminów zawodowych

nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu
myszkowskiego, częstochowskiego i Częstochowy
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych powiatu
kłobuckiego, lublinieckiego
nauczycieli szkół podstawowych
powiatu myszkowskiego,
kłobuckiego
nauczycieli szkół podstawowych
Częstochowy
nauczycieli szkół podstawowych
powiatu ziemskiego,
lublinieckiego
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele szkół podstawowych
i gimnazjów
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z powiatu kłobuckiego

20.05.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

27.05.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Mielczarek

19.05.2004r
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U. Mielczarek

21.05.2004r
godz. 1400

RODN „WOM
s.231

U. Mielczarek

26.05.2004 r
godz. 1500

RODN „WOM”
s.236

U. Mielczarek

5.05.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

31.05.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

16.06.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

5.05.2004 r.
godz. 1300

ZSZ nr1
w Kłobucku
ul. Zamkowa 6

J. Trzos
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Temat

Dla kogo

Standardy egzaminacyjne i koncepcja zewnętrznych egzaminów zawodowych

nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z powiatu lublinieckiego
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z powiatu lublinieckiego
nauczyciele przedmiotów zawodowych szkół ponadgimnazjalnych i ZSZ z powiatu kłobuckiego
nauczyciele, którzy złożyli kartę
zgłoszenia

Doskonalenie nauczania metodami
aktywnymi, w tym metodą projektów
Kształcenie modułowe
Ścieżka przyrodnicza w Złotym
Potoku –warsztaty
Ściżka przyrodniczo – kulturowa
w Olsztynie – warsztaty
Podsumowanie konkursu „Globalne
działania na rzecz Ziemi”. Ekozespoły

nauczyciele
którzy złożyli kartę
zgłoszenia
nauczyciele, uczestnicy konkursu

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

31.05.2004 r.
godz. 1300

ZSO-T
w Lublińcu
ul. Klonowa 10

J. Trzos

16.06.2004 r.
godz. 1300

ZSO-T
w Lublińcu
ul. Klonowa 10

J. Trzos

11.05.2004 r.
godz. 1300

ZSZ nr1
w Kłobucku
ul. Zamkowa 6

J. Trzos

RODN „WOM”

B.Długosz
M. Wasik-Tyrała

RODN „WOM”

B.Długosz
M. Wasik-Tyrała
LOP

RODN „WOM”
Aula “Forum”

B.Długosz
M. Wasik-Tyrała

05.06.2004 r.
godz. 800
wyjazd autokarem
07.06.2004 r.
godz. 900
wyjazd autokarem
17.06.2004 r.
godz. 1300

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli (bez kart zgłoszeń)
Temat
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych kształcenia zintegrowanego. Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych kształcenia zintegrowanego. Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych kształcenia zintegrowanego. Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych kształcenia zintegrowanego. Dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych.
Awans zawodowy nauczyciela języka
obcego

Dla kogo
nauczyciele kształcenia
zintegrowanego z Częstochowy
nauczyciele kształcenia
zintegrowanego z powiatu
częstochowskiego i kłobuckiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z powiatu
myszkowskiego
nauczyciele kształcenia zintegrowanego z powiatu
lublinieckiego

nauczyciele języka obcego
stażyści i kontraktowi oraz
opiekunowie stażu
Awans zawodowy nauczyciela języka nauczyciele języka obcego obcego
mianowani
Awans zawodowy nauczycieli
nauczyciele szkół podstawoprzedmiotów artystycznych.
wych, gimnazjów, szkół
Przygotowanie pełnej dokumentacji. ponadgimnazjalnych
Awans zawodowy nauczycieli staży- nauczyciele stażyści
stów – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli konnauczyciele kontraktowi
traktowych – procedury, sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
Awans zawodowy nauczycieli mianauczyciele mianowani
nowanych – procedury, sprawozdanie z Częstochowy i pow. częstoz planu rozwoju zawodowego, dochowskiego
kumentacja
Awans zawodowy nauczycieli mianauczyciele mianowani
nowanych – procedury, sprawozdanie z pow. kłobuckiego, myszz planu rozwoju zawodowego, dokowskiego, lublinieckiego
kumentacja
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.05.2004 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

28.06.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

02..06.2004 r
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

09.06.2004 r
godz.1500

RODN „WOM”
s.236

B. Długosz

21.05.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

J. Jakubowska

24.05.2004 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

J. Jakubowska

02.06.2004r.
godz.1500

RODN „WOM”
s.237

E. Jatulewicz

28.05.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.244

R. Kluba

1.06.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

8.06.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

15.06.2004 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba
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Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela
Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela
Dokumentowanie dorobku zawodowego nauczyciela
Przykłady projektów edukacyjnych –
przedmioty matematycznoprzyrodnicze
Przykłady projektów edukacyjnych –
przedmioty matematycznoprzyrodnicze
Przykłady projektów edukacyjnych –
przedmioty matematycznoprzyrodnicze

nauczyciele szkół podstawowych
nauczyciele gimnazjów
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych
nauczyciele szkół podstawowych
Nauczyciele gimnazjów
nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych

21.05.2004
godz. 1400
26.05.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 244
RODN „WOM”
s. 237

28.05.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński

2.06.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 244

K. Świerczyński

3.06.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński

14.06.2004
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 237

K. Świerczyński

K. Świerczyński
K. Świerczyński

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

Dla kogo

Inspirująca rola utworów literackich
w pracy nauczyciela przedszkola

nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
gmin: Blachownia, Konopiska, Herby, Sieraków, Kochanowice, Lisów, Kochcice
nauczyciele przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych
gmin: Poczesna, Kamienica
Polska, Starcza, Woźniki
nauczyciele przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
gmin: Olsztyn, Janów, Przyrów, Dąbrowa Ziel., Koniecpol
nauczyciele przedszkoli gminy Myszków

Inspirująca rola utworów literackich
w pracy nauczyciela przedszkola
Inspirująca rola utworów literackich
w pracy nauczyciela przedszkola
Trudności w czytaniu i pisaniu –
propozycja ćwiczeń z dziećmi
6-letnimi
Plener symultaniczny – warsztaty
twórcze: ,, Jura Krakowsko – Częstochowska w oczach dzieci” .

nauczyciele uczestniczący
w projekcie

Edukacja regionalna w kształceniu
zintegrowanym .

nauczyciele kształcenia zintegrowanego – gmina
Myszków

Misyjny Dzień Dziecka

katecheci szkół podstawowych

Podwyższanie jakości pracy nauczyciela religii

katecheci gimnazjów

Podwyższanie jakości pracy nauczyciela religii

katecheci szkół podstawowych

Diagnoza potrzeb nauczycieli na rok
szkolny 2004/2005. Awans zawodowy – dokumentowanie osiągnięć

nauczyciele matematyki
szkół podstawowych i gimnazjum gm. Niegowa, Żarki,
Poraj, Myszków, Koziegłowy
nauczyciele matematyki
szkół podstawowych i gimnazjum gm. Woźniki i Kamienica Polska

Diagnoza potrzeb nauczycieli na rok
szkolny 2004/2005. Awans zawodowy – dokumentowanie osiągnięć

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

24.05.2004r.
godz.1330

Przedszkole nr2
w Blachowni

K. Bednarczyk

28.05.2004r.
godz.1400

Przedszkole
w Hucie Starej
,,B”

K. Bednarczyk

31.05.2004r.
godz.1330

Przedszkole
w Olsztynie

K. Bednarczyk

19.05.2004r.
godz.1500

Przedszkole nr1
w Myszkowie

G. Bera

22.05.2004
godz. 9°°

7.06.2004r
godz. 13.30
5.05.2004r
godź.15
12.05.2004r
godż.15
19.05.2004r
godź. 15

12.05.2004
godz. 1400

17.05.2004
godz. 1300

Wybrane miejscowości na
Jurze Krakowsko - Częstochowskiej
Zespół Szkół
Publicznych
Nr 5
w Myszkowie
Instytut
Teologiczny
w Częstochowie
Instytut
Teologiczny
w Częstochowie
Instytut
Teologiczny
w Częstochowie
Zespół Szkół
Nr 3
Myszków
Gimnazjum Nr 3
Myszków
Szkoła Podstawowa w Kamienicy Śląskiej

M. Drzewiecka

A. Kosakowska

E. Matysiak

E. Matysiak

E. Matysiak

J. Węgrzyn

J. Węgrzyn
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Temat

Dla kogo

Uroczyste podsumowanie Powiatowych Konkursów Przedmiotowych

nauczyciele i uczniowie
laureaci

Konkurs matematyczny dla uczniów
klas VI (drugi etap)
Wybór i modyfikacja programu nauczania
Jak przyjemnie
i z pożytkiem uczyć o ochronie środowiska oraz realizować treści edukacji ekologiczno –
–regionalnej – zajęcia warsztatowe
II Powiatowy Konkurs Biologiczny
dla uczniów gimnazjum powiatu
myszkowskiego

zainteresowani nauczyciele

II Powiatowy Konkurs Biologiczny
dla uczniów gimnazjum powiatu
myszkowskiego –
– weryfikacja prac konkursowych

nauczyciele biologii pracujący w Komisji Konkursowej
II Powiatowego Konkursu
Biologicznego

nauczyciele gminy Koniecpol
i Lelów
zainteresowani nauczyciele
przyrody powiatu myszkowskiego

nauczyciele biologii pracujący w Komisji Konkursowej
II Konkursu Biologicznego

Termin
godzina
09.06.2004
godz. 1300
5.05.2004
godz. 1300
9.06.2004
godz. 1300
19.05.2004
godz. 1500

22.05.2004
godz. 1000

25.05.2004
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

Urząd
J. Węgrzyn,
Powiatowy
Przewodniczący Komisji
w Myszkowie
Powiatowych
Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
w Koniecpolu
Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
w Koniecpolu
Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
Szkoła PodstaG. Wróblewska-Ludwig
wowa Nr 5
w Myszkowie
Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
G. Wróblewska-Ludwig
Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie
Zespół Szkół
Publicznych Nr 5
G. Wróblewska-Ludwig
Gimnazjum Nr 5
w Myszkowie

Doskonalenie nauczycieli – odpłatne (obowiązują karty zgłoszenia)
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
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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
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 2003/2004

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: ..............................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Numer formy doskonalenia (z „Oferty edukacyjnej 2003/2004): ............................................................................
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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