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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 glObalnej
➤  O edukacji pOlOnistycznej
➤  O umiejętnOściach złOżOnych
➤  O kOncepcji
➤  O czasie
➤  O pOradnictwie kariery
➤  O ruchach kadrOwych
➤  O rekrutacji
➤  prOpOzycje
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SpiS treści 

Od redakcji 2
 
i.  O edukacji globalnej 
 JędrzeJ WitkOWSki 
  cały świat w twojej klasie 3

ii. O edukacji polonistycznej
 StaniSłaW BOrtnOWSki
   Jak uratować polonistykę szkolną od zagłady? 

Głos nauczyciela – realisty 6

iii. O umiejętnościach złożonych
 Grażyna Skirmuntt
   inaczej? czyli jak? umiejętności złożone 

w praktyce szkolnej 9

iV.  O  koncepcji pracy placówki
 mOnika BednarSka-BaJer, Beata  
 krzymińSka, WieSłaWa SzOpa, 
 Beata SzydłOWSka, małGOrzata
 WierzBicka, anna WOSzczek, 
 JOanna żurek, cezary Lempa
   Jak opracować koncepcję pracy placówki 
  i jak z nią  pracować? 12 

V. O czasie
 krzySztOf Bednarek
  O zarządzaniu swoim czasem 18

Vi.  O poradnictwie kariery
 dOrOta zaLaS, maria kaczmarek
    poradnictwo kariery w różnych okresach życia 

– iV etap edukacyjny (na przykładzie centrum 
kształcenia zawodowego i ustawicznego 
w Sosnowcu) 20

Vii.  O ruchach kadrowych
 dariuSz dWOJeWSki
   podstawy prawne ruchów kadrowych 23

Viii.  O rekrutacji
 eWa JakuBOWSka
   porozmawiajmy o … zasadach rekrutacji 
  do przedszkoli i szkół 26

iX.  propozycje  
 anna SzuLc
   na chwilę tu jestem i tylko na chwilę. 
   motyw przemijania i śmierci  w twórczości 

Wisławy Szymborskiej 28
 aGnieSzka Gurnacz
  kmicic na Jasnej Górze 34
 iWOna müLLer, aLdOna ferdyn 
   Julian tuwim wiecznie żywy – scenariusz 

akcji promującej czytelnictwo, związanej 
z twórczością i biografią Juliana tuwima 38
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