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Regionalny ośRodek  
doskonalenia nauczycieli „WoM” 
w katoWicach
proponuje Państwu
kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu:

› organizacji i zarządzania oświatą
› polityki edukacyjnej w gminie, powiecie, województwie
› diagnozy pracy szkoły
› prawa oświatowego
› awansu zawodowego nauczyciela
› Wdn
› pomiaru dydaktycznego
› samooceny pracy szkoły
› aktywizujących metod nauczania
› programów autorskich i innowacji
› pedagogiki dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
›  pedagogiki dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów
 zawodowych i praktycznej nauki zawodu
› przedmiotów ogólnokształcących
› edukacji wczesnoszkolnej
› nowych podstaw programowych
› nauczania i wychowania integracyjnego
› pedagogiki przedszkolnej
› edukacji europejskiej
› edukacji regionalnej
› edukacji ekologicznej
› edukacji prozdrowotnej
› edukacji zawodowej
› języków obcych
› emisji głosu i techniki mówienia
› surdopedagogiki
› pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
› terapii pedagogicznej
› agresji w szkole
› oligofrenopedagogiki
› wychowania do życia w rodzinie
› przedsiębiorczości
› kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole zawodowej
› umiejętności kluczowych
› obsługi komputera
› internetu
› bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa
› pracy kierowników i wychowawców placówek wypoczynku
 oraz kierowników wycieczek

Proponujemy również:
› materiały informacyjne o działalności ośrodka
› publikacje poświęcone najnowszym rozwiązaniom
 metodycznym i zagadnieniom związanym z reformą
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➤  O EDUKACJI POLONISTYCZNEJ
➤  O EDUKACJI MEDIALNEJ
➤  O METODZIE NAUKOWEJ
➤  O KSZTAŁCENIU W ZAWODACH
➤  O OCENIANIU KSZTAŁTUJĄCYM
➤  O PORADNICTWIE KARIERY
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➤  PROPOZYCJE
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