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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
›	 edukacji	medialnej
›	 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
›	 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
›	 oligofrenopedagogiki
›	 pedagogiki	opiekuńczo-wychowawczej
›	 terapii	pedagogicznej
›	 agresji	w	szkole
›	 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
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regiOnalny OśrOdek dOskOnalenia  
nauczycieli „WOm” 
40-132 katowice
ul. ks. kard. stefana Wyszyńskiego 7

adres internetowy: sekr@womkat.edu.pl
strona internetowa: www.womkat.edu.pl
centrala telefoniczna: 32 258 13 97, 32 203 59 67

dyrektOr
mgr anna zakrzewska-zamora tel. 32 258 22 09; e-mail: azamora@womkat.edu.pl

WicedyrektOr 
dr tomasz grad tel. 32 258 22 09; e-mail: tg@womkat.edu.pl

zastępca dyrektOra ds.
administracyjnO-ekOnOmicznych
mgr Beata Żurowicz tel. 32 203 59 67 w. 220; e-mail: bzurowicz@womkat.edu.pl

pracOWnia rOzWOju zaWOdOWegO nauczycieli
dr Barbara ziółkowska – kierownik tel. w. 224; e-mail: zb@womkat.edu.pl
mgr renata chmielewska tel. w. 119, e-mail: rchmielewska@womkat.edu.pl
dr Barbara czwartos tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: bczwartos@womkat.edu.pl
mgr joanna drążek tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: jdrazek@womkat.edu.pl
mgr ewa jakubowska tel. w. 202; e-mail: ejakubowska@womkat.edu.pl
mgr marianna kłyk tel. w. 224; e-mail: mk@womkat.edu.pl
mgr mariola lux tel. w. 119; e-mail: ml@womkat.edu.pl
dr paweł matyszkiewicz tel. bezp. 32 259 98 35; w. 203; e-mail: pm@womkat.edu.pl
mgr joanna mazur tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: jmazur@womkat.edu.pl
mgr maria syta tel. w. 119; e-mail: msyta@womkat.edu.pl

pracOWnia zarządzania i analiz OśWiatOWych
mgr elżbieta drobiec – kierownik tel. bezp. 32 259 98 35; w. 203; e-mail: ed@womkat.edu.pl
mgr krzysztof Bednarek tel. w. 221; e-mail: kb@womkat.edu.pl
mgr cezary lempa tel. w. 221; e-mail: cezaryl@womkat.edu.pl
mgr jolanta nędzyńska-Fudalej tel. bezp. 32 259 98 35; w. 203; e-mail: jola@womkat.edu.pl
mgr renata stanek-kozłowska tel. w. 217; e-mail: rsk@womkat.edu.pl

pracOWnia edukacji zaWOdOWej i międzykulturOWej
mgr anna czarlińska-Wężyk – kierownik tel. w. 223; e-mail: aczarli@womkat.edu.pl    
dr jerzy grad tel. w. 213; e-mail: jgrad@womkat.edu.pl
mgr maria kaczmarek tel. bezp. 32 259 98 48; w. 212; e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl
dr inż. jerzy kropka tel. bezp. 32 259 98 48; w. 212; e-mail: zawodowe@womkat.edu.pl
mgr małgorzata łukaszewska tel. w. 208; e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl

pracOWnia inFOrmacji pedagOgicznej
mgr andrzej musiał – kierownik  tel. bezp. 32 203 78 46; w. 120; e-mail: amusial@womkat.edu.pl
mgr Bohdan doboszyński tel. w. 201; e-mail: forum@womkat.edu.pl
mgr aldona Ferdyn tel. w. 201; e-mail: aferdyn@womkat.edu.pl
mgr iwona kruszewska-stoły  tel. w. 124; e-mail: ika@womkat.edu.pl
mgr maria Wilk tel. bezp. 32 203 78 46; w. 120; e-mail: mw@womkat.edu.pl

dział szkOleń tel./fax 32 203 66 56, 32 203 66 40; w. 206, 207
 e-mail: kursy@womkat.edu.pl, szkolenia@womkat.edu.pl

głóWny księgOWy – mgr elżbieta Wiktorzak tel. bezp. 32 259 98 69; w. 204 i 205

kadry – mgr agnieszka Frejno tel. w. 214; e-mail: kadry@womkat.edu.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za 
treść artykułów oraz zastrzega sobie prawo 
skracania tekstów. Materiałów niezamówio-
nych nie zwracamy. Za nadesłane materiały 
redakcja nie wypłaca honorariów.

FORUM NAUCZYCIELI
Nr 1 (60 – 61) 2016 

Kwartalnik
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”

Redaktor naczelny:
Bohdan Doboszyński

Zespół redakcyjny:
Anna Zakrzewska-Zamora
Iwona Kruszewska-Stoły

Współpraca merytoryczna:
Zespół doradców metodycznych   
języka polskiego

Redakcja i korekta:
Iwona Kruszewska-Stoły

Projekt okładki:
Małgorzata Włostowska

Skład komputerowy, druk:
Drukarnia Laser-Graf 
ul. Nowy Rynek 1 
09-400 Płock 
tel. 24 366 88 82

Wydawca:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Katowicach
(Akredytacja Śląskiego Kuratora 
Oświaty KB.ZA.AD.42018/1/05 
8 lutego 2005)

Adres redakcji:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli „WOM”
40-132 Katowice
ul. kard. Wyszyńskiego 7
tel. 32 203 59 67 w. 201
fax 32 258 18 52
e-mail: forum@womkat.edu.pl

© Copyright by Regionalny Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli „WOM” 
w Katowicach

Nakład:  500 egz.

Od Redakcji 2

I.  O współpracy 
  MOnIka BednaRska-BajeR
  Przydatność sieci dyrektorów w pracy szkół 3

II.  O projekcie
  URszUla WykURz
  Projekt w perspektywie 5

III.  O interakcji 
  MaRcIn GlIńskI 
  analiza pragmatyczna interakcji „nauczyciel-uczeń” 
  na lekcjach języków obcych 8
IV.  O ewaluacji
  anna BOGdanOWIcz, TaTIana HankUs,  
  jOlanTa kasPeRczyk-BOcHeńska,  
 GaBRIela kasPRzyk-cIcHy,  
  cezaRy leMPa, anna PaRszeWska 
  jak zaplanować ewaluację wewnątrzszkolnego  
  oceniania?   11
 MOnIka BednaRska-BajeR, MaRIa GUzIk,  
 VIOleTTa kaczMaRzyk , cezaRy leMPa,  
 kaMIla RyBaRz, WIesłaWa szOPa, 
 BeaTa szydłOWska, MałGORzaTa WIeRzBIcka,  
 anna WOszczek, jOanna ŻURek, 
  jak przeprowadzić ewaluację czytelnictwa  
  w szkole? – przykłady z praktyki 14

V.  O edukacji medialnej
  jUsTyna Hanna BUdzIk
  Fotografia w kształceniu kompetencji medialnych 20

VI.  O edukacji regionalnej
  łUcja sTanIczkOWa
  O Śląsku nie tylko po śląsku 22

VII.  O kształceniu zawodowym
  MaRIa kaczMaRek, jeRzy kROPka
  zaplanuj swoją pracę dydaktyczną.  
  Przewodnik dla nauczycieli kształcenia  
  zawodowego. część I 24

VIII.  O organizacji zajęć 
  jeRzy GRad
  Organizacja zajęć, imprez, wycieczek dla dzieci  
  i młodzieży szkolnej w świetle nowych przepisów 26
IX.  O dokumentach
  eWa jakUBOWska, TeResa POTRzeBOWska 
  Porozmawiajmy… o archiwizacji dokumentów   
 szkolnych  29

X.  Propozycje
  MałGORzaTa GOdyń 
  Podzielność liczb całkowitych w gimnazjum 32
  aldOna FOjkIs
  don kichot – szaleniec czy człowiek godny podziwu?   
 dialog z tradycją,  czyli cechy interpretacji  
  porównawczej na przykładzie powieści M. cervantesa   
 oraz współczesnego artykułu M. zawadzkiego  
  pt. Zdemaskowany 37


