Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach

Forum Nauczycieli

proponuje Państwu
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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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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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› 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
›
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Jędrzej Witkowski
		Cały świat w twojej klasie

II.

O edukacji polonistycznej

Stanisław Bortnowski
		Jak uratować polonistykę szkolną od zagłady?
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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?

V.
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Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno-Ekonomicznych

mgr Beata Żurowicz

dr Barbara Ziółkowska – kierownik
mgr Joanna Drążek
mgr Ewa Jakubowska
mgr Marianna Kłyk
mgr Mariola Lux
dr Paweł Matyszkiewicz
mgr Maria Syta

Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych
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VI. O poradnictwie kariery

DOROTA ZALAS, Maria Kaczmarek
		Poradnictwo kariery w różnych okresach życia
– IV etap edukacyjny (na przykładzie Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
20
w Sosnowcu)

VII. O ruchach kadrowych

	Dariusz Dwojewski
		Podstawy prawne ruchów kadrowych

Wicedyrektor

Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

O czasie

Krzysztof Bednarek
		 O zarządzaniu swoim czasem

Dyrektor

mgr Anna Zakrzewska-Zamora
dr Tomasz Grad

III. O umiejętnościach złożonych

Grażyna Skirmuntt
		Inaczej? Czyli jak? Umiejętności złożone
w praktyce szkolnej

Skład komputerowy, druk:
Drukarnia Archidiecezjalna
w Katowicach
ul. Wita Stwosza 11
40-042 Katowice
www.drukarch.com.pl
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O edukacji globalnej
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mgr Elżbieta Drobiec – kierownik
mgr Krzysztof Bednarek
mgr Cezary Lempa
mgr Jolanta Nędzyńska-Fudalej
mgr Renata Stanek-Kozłowska
mgr Marek Szafraniec

Pracownia Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej

mgr Anna Czarlińska-Wężyk – kierownik
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VIII. O rekrutacji

Ewa Jakubowska
		Porozmawiajmy o … zasadach rekrutacji
		 do przedszkoli i szkół

Pracownia Informacji Pedagogicznej
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IX. 	Propozycje

Anna Szulc
		Na chwilę tu jestem i tylko na chwilę.
		Motyw przemijania i śmierci w twórczości
Wisławy Szymborskiej
	Agnieszka Gurnacz
		Kmicic na Jasnej Górze
iwona müller, aldona ferdyn
		Julian Tuwim wiecznie żywy – scenariusz
akcji promującej czytelnictwo, związanej
z twórczością i biografią Juliana Tuwima
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mgr Aldona Ferdyn
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mgr Monika Tokaj-Wtorek
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Zespół Obsługi Szkoleń

tel./fax (32) 203 66 56; w. 206; e-mail: kursy@womkat.edu.pl

Główny Księgowy – mgr Elżbieta Wiktorzak

tel. bezp. (32) 259 98 69; w. 204 i 205

Kadry – mgr Agnieszka Frejno

tel. bezp. (32) 258 33 70, w. 214; e-mail: kadry@womkat.edu.pl
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