WAKACYJNA
OFERTA DOSKONALENIA
NAUCZYCIELI
Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

02.07.2012 r.
godz. 900

RODN „WOM”
s.201

S. Kurcab

nauczyciele wszystkich typów 02.07.2012 r.
szkół i placówek
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

RODN „WOM”
s.201

K. Wilk

04.07.2012 r.
godz. 900

RODN ,,WOM”
s. 237

A. Perczak

Warsztaty dla uczestników webinarium: Edu- nauczyciele wszystkich typów 04.07.2012 r.
szkół i placówek
kacyjne blogowanie.
godz. 900

RODN „WOM”
s.201

K. Wilk

05.07.2012 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

09.07.2012 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos

09.07.2012 r.
godz. 1000

RODN ,,WOM”
s. 236

J. Mielczarek

11.07.2012 r.
godz. 1000

RODN ,,WOM”
s. 236

I. Karlak

20.07.2012 r.
godz. 900

RODN ,,WOM’’
s.231

M. Tubielewicz

RODN „WOM”
s. 236

M. Bekus-Richane

RODN „WOM”
s. 201

G. Bochenkiewicz

nauczyciele wszystkich typów 28.08.2012 r.
szkół i placówek
godz. 1100

RODN „WOM”
s. 236

E. Doroszuk

nauczyciele wszystkich typów 28.08.2012 r.
szkół i placówek
godz. 900

RODN „WOM”
s.201

K. Wilk

Warsztaty dla uczestników webinarium: Edu- nauczyciele wszystkich typów 29.08.2012 r.
kacyjne blogowanie.
szkół i placówek
godz. 900

RODN „WOM”
s.201

K. Wilk

nauczyciele wszystkich typów 30.08.2012 r.
szkół i placówek
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Temat

Dla kogo

Program własny zajęć artystycznych zgodnie
z nowym rozporządzeniem MEN z dnia
21.06.2012 r.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole.

nauczyciele przedmiotów
artystycznych

Lekcja informatyki z tablicą interaktywną
– wyszukiwanie informacji w Internecie.

nauczyciele zajęć kompute03.07.2012 r.
rowych, informatyki i technogodz. 1100
logii informacyjnej
nauczyciele wychowania
03.07.2012 r.
fizycznego gimnazjum
godz. 1100
i szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele wszystkich typów 03.07.2012 r.
szkół i placówek
godz. 900

Nowa podstawa programowa z wychowania
fizycznego.
Warsztaty dla uczestników webinarium: Welearning na Facebooku.
Papierowa matematyka.

nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół

Jak napisać program własny z wychowania
fizycznego?

nauczyciele wychowania
fizycznego szkół podstawowych
Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym. nauczyciele szkół zawodowych
Program wychowania przedszkolnego zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia
21.06.2012 r.
Metody aktywizujące w pracy z tekstem biblijnym.

nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
nauczyciele religii

Studium przypadku – realizacja projektu
w praktyce.

nauczyciele wszystkich typów szkół

Edukacja konsumencka, czyli jak zostać
świadomym konsumentem?

nauczyciele wiedzy o społe25.07.2012 r.
czeństwie szkół gimnazjalgodz. 1000
nych i ponadgimnazjalnych
nauczyciele wszystkich typów 8.08.2012 r.
szkół
godz. 1000

Promocja szkoły w środowisku lokalnym.
Procedura „Niebieskie karty” w oświacie.
Warsztaty dla uczestników webinarium: Welearning na Facebooku.

Organizacja wycieczek szkolnych.

Na konsultacje indywidualne w okresie wakacyjnym prosimy umawiać się telefonicznie lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500.
Serdecznie zapraszamy.

