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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 wspOmaganiu kOmpleksOwym szkół

➤  O edukacji regiOnalnej

➤  O edukacji pOlOnistycznej

➤  O kształceniu umiejętnOści

➤  O stymulacji funkcji słuchOwych 

➤  O efektach kształcenia
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Od Redakcji  2
 
I. O wspomaganiu kompleksowym szkół
 AnnA ZAkRZewskA-ZAmORA, 
 ewA JAkubOwskA
   „sześć wiernych sług”, czyli jak wspomagamy 

kompleksowo szkoły w ich  
projakościowym rozwoju 3

 
II. O edukacji regionalnej
 mAłgORZAtA łukAsZewskA
   edukacja regionalna w szkołach a cele 

kształcenia na poszczególnych etapach 
edukacyjnych  6

 bARbARA POdgóRskA, AdAm POdgóRskI
   straszki śląskie – możliwości wykorzystania 

śląskich podań wierzeniowych w edukacji 
regionalnej  10

     
III. O edukacji polonistycznej
 kAtARZynA mIchAlskA 
   czy Internet może wspierać nauczyciela  

w rozwijaniu kompetencji literackich   
uczniów?  14

IV. O kształceniu umiejętności
 mARek sZAfRAnIec, mAcIeJ wInIARek
   tOc w edukacji. możliwości wykorzystania 

narzędzi krytycznego myślenia w  edukacji 
dzieci najmłodszych  16

 
V. O stymulacji funkcji słuchowych 
 AgnIesZkA blAchnIk
  stymulacja funkcji słuchowych  22
 
VI. O efektach kształcenia
 JeRZy kROPkA 
   Jak sprawdzić osiąganie efektów  

kształcenia  25

VII. Propozycje 
 sAbInA łAnuchA
   Poznajemy bilba bagginsa, tytułowego 

bohatera powieści J. R. R. tolkiena  27
 AnnA PRZePIóRA
   edukacja małego dziecka – zabawy  

i ćwiczenia przygotowujące do pisania  30
 elżbIetA kRAwcZyk, mARtA sykut
   Jak prowadzić edukację globalną  

na zajęciach języka polskiego?  33
 AgnIesZkA bRZeskA-PAJąk
   budowa demokracji w Polsce  

w 1989 roku i jej symbole  36
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