24, 25, 28, 29, 30 sierpnia 2017
dla nauczycieli powiatów:
Przedmiot
1-2

3-4

5-6

język
polski

język
angielski

język
niemiecki

Uczestnicy

język francuski
*

język włoski
8-9

historia
i wos

(2) Gorzów ziemski,
Termin i miejsce konferencji

(3) Międzyrzecz,
Organizator

30.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

Małgorzata

Co nowego w polonistyce szkolnej? Warsztat
metodyczny nauczyciela szkoły
ponadgimnazjalnej

30.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

Małgorzata
Niewiadomska
Małgorzata Jach

nauczyciele SP
z 7 ww. powiatów

Jak realizować w szkole podstawowej nową
podstawę programową języka angielskiego?

29.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

nauczyciele G i SPG
z 7 ww. powiatów

Zmiany programowe w nauczaniu języka
angielskiego – implikacje metodyczne

29.08.2017 r., godz. 11.15-13.15

Warunki i sposoby realizacji w roku szkolnym
2017/2018 podstawy programowej języka
niemieckiego w szkole podstawowej
Warunki i sposoby realizacji w roku szkolnym
2017/2018 treści programowych z języka
niemieckiego w gimnazjum i szkole
ponadgimnazjalnej

29.08.2017 r., godz. 9.00-11.30

Realizacja wybranych zagadnień podstawy
programowej języka polskiego

nauczyciele SPG
z 7 ww. powiatów

nauczyciele SP
z 7 ww. powiatów

nauczyciele
wszystkich typów
szkół z 7 ww.
powiatów
nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

nauczyciele SPG
z 7 ww. powiatów

10

Temat główny

nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

nauczyciele G i SPG
z 7 ww. powiatów

7

(1) Gorzów Miasto,

Wyzwania metodyczne wobec nauczycieli
języka francuskiego i włoskiego w roku
szkolnym 2017/2018
Realizacja nowej podstawy programowej
historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole
podstawowej
Praca nauczyciela historii i wiedzy
o społeczeństwie w kontekście zmian
w podstawie programowej
Realizacja podstawy programowej przedmiotu
„muzyka” z wykorzystaniem zasobów Filmoteki
Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Tyszkiewicz
ul. Chopina 52, bud. 5 (aula)
Beata Gizińska-Gigoła
I Liceum Ogólnokształcące
w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31
Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 82

Mirosław Kwiatkowski
Urszula Polańska

Hotel Mieszko w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kosynierów Gdyńskich 82
WOM w Gorzowie Wlkp.,
ul. Łokietka 23, s. 14

Renata Nadobnik
29.08.2017 r., godz. 12.00-14.30
WOM w Gorzowie Wlkp.,
ul. Łokietka 23, s. 14

28.08.2017 r., godz. 10.00-12.00
Ośrodek Kultury Francuskiej
w WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107

28.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

Małgorzata Wiczkowska

Jolanta Stępkowska

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
Jerzy Dutkiewicz
ul. Chopina 52, bud. 8, sala 106

29.08.2017 r., godz. 10.00-12.00
Zespół Szkół Ekonomicznych
w Gorzowie Wlkp., ul. 30 Stycznia 29

Jerzy Dutkiewicz
Jolanta Stępkowska

29.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

muzyka

nauczyciele muzyki
z 7 ww. powiatów

Jak realizować nową podstawę programową
przedmiotu „plastyka”?

30.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

plastyka

nauczyciele plastyki
z 7 ww. powiatów
nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

Realizacja nowej podstawy programowej
matematyki w szkole podstawowej

25.08.2017 r., godz. 10.00-12.30

nauczyciele SPG
z 7 ww. powiatów

Praca nauczyciela matematyki szkoły
ponadgimnazjalnej w kontekście zmian
w podstawie programowej

25.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

nauczyciele SP
z 7 ww. powiatów

Jak realizować nową podstawę programową
przyrody?

29.08.2017 r., godz. 10.00-12.00
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 110

Beata Kujawa

nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

Nowa podstawa programowa biologii –
warunki i sposób realizacji w klasie VII

28.08.2017 r., godz. 11.00-13.00

Aleksandra
Duszka-Sondej
Beata Kujawa

nauczyciele SPG
z 7 ww. powiatów

Praca nauczyciela biologii szkoły
ponadgimnazjalnej w kontekście zmian
w podstawie programowej

29.08.2017 r., godz. 11.00-13.00

nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

Nowa podstawa programowa chemii – warunki
i sposób realizacji

30.08.2017 r., godz. 9.00-12.00

nauczyciele SPG
z 7 ww. powiatów

Od podstawy programowej do arkusza
maturalnego

30.08.2017 r., godz. 12.30-15.30

nauczyciele SP, G
i SPG z 7 ww.
powiatów

Praca nauczyciela fizyki w kontekście nowej
podstawy programowej i wyników egzaminów
zewnętrznych

29.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

nauczyciele SP,G
i SPG z 7 ww.
powiatów

Praca nauczyciela geografii w kontekście zmian
w podstawie programowej

28.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

11
12-13

matematyka

14

przyroda
15-16

biologia

17-18

chemia

19

fizyka
20

geografia

S P – s z koł y pods ta wowe ,

G – g im na z j a,

Filharmonia Gorzowska,
ul. Dziewięciu Muz 10, sala kameralna
Liceum Plastyczne
w Gorzowie Wlkp., ul. Bema 1
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102
II Liceum Ogólnokształcące
w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22

Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego 3
Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego 3
Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego 3
Gimnazjum nr 7 w Gorzowie Wlkp.,
ul. Estkowskiego 3
I Liceum Ogólnokształcące
w Gorzowie Wlkp., ul. Puszkina 31
II Liceum Ogólnokształcące
w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22

S PG – sz koł y pona dg im na z j a lne

Barbara Bednarek

Dariusz Sapkowski
Iwona Jankowska
Krystyna Kudlińska
Dorota Tomczak

Aleksandra
Duszka-Sondej
Małgorzata Lech
Magdalena Janas
Małgorzata Lech
Magdalena Janas
Zbigniew Łuczka

Radosław Jaroszewicz

tel. (95) 721-61-10, -11
fax (95) 721-61-12
http://www.womgorz.edu.pl/
e-mail: wom@womgorz.edu.pl

(4) Słubice,

(5) Strzelce Kraj. – Drezdenko,

Przedmiot
21

wychowanie
fizyczne

22-23

edukacja
wczesnoszkolna

Uczestnicy
nauczyciele wszystkich typów
szkół z 7 ww. powiatów
nauczyciele z powiatów:
strzelecko-drezdeneckiego,
sulęcińskiego, słubickiego,
międzyrzeckiego
i świebodzińskiego

(6) Sulęcin,

Temat główny

nauczyciele z Gorzowa i powiatu
gorzowskiego ziemskiego

wychowanie
przedszkolne

nauczyciele z powiatów:
strzelecko-drezdeneckiego,
międzyrzeckiego, słubickiego,
sulęcińskiego, świebodzińskiego

Termin i miejsce konferencji

Piotr Wójciak
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie, Jadwiga Krzewskaul. Chopina 52, bud. 5, (aula)
Gordzijewska

Realizacja nowej podstawy
programowej edukacji
wczesnoszkolnej

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 5 (aula)

29.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

24.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

24.08.2017 r., godz. 13.00-15.00
25.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

Organizacja pracy nauczyciela
wychowania przedszkolnego
w świetle nowej podstawy
programowej

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 5, (aula)

25.08.2017 r., godz. 12.30-14.30
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 5, (aula)

nauczyciele przedmiotów
zawodowych wszystkich typów
szkół zawodowych
z 7 ww. powiatów

Edukacja dualna w kształceniu
zawodowym

informatyka

nauczyciele informatyki i zajęć
komputerowych wszystkich
typów szkół
z 7 ww. powiatów

Jak realizować podstawę
programową informatyki?

nauczyciele techniki wszystkich
typów szkół
z 7 ww. powiatów

Jak realizować podstawę
programową techniki?

nauczyciele edukacji
dla bezpieczeństwa
z 7 ww. powiatów

Rola nauczyciela edukacji
dla bezpieczeństwa w sytuacjach
kryzysowych w świetle nowej
podstawy programowej

nauczyciele wszystkich
typów szkół
z 7 ww. powiatów

Warunki i sposoby realizacji nowej
podstawy programowej
wychowania do życia w rodzinie

28.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

nauczyciele szkół/placówek
specjalnych i integracyjnych
pracujący z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu
umiarkowanym i znacznym
z 7 ww. powiatów

Komunikacja i kreatywność
w kształceniu uczniów z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną

30.08.2017 r., godz. 10.00-12.00

nauczyciele szkół/placówek
specjalnych i integracyjnych
pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim
z 7 ww. powiatów

Rola pedagoga specjalnego
w doskonaleniu umiejętności
komunikacyjnych uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną

pedagodzy i psycholodzy szkolni
wszystkich typów szkół i placówek
z 7 ww. powiatów

Program wychowawczoprofilaktyczny – od diagnozy
do ewaluacji

pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych
z woj. lubuskiego

Wsparcie dla wspierających
w świetle projektu „Opracowanie
instrumentów do prowadzenia
diagnozy psychologicznopedagogicznej”

wychowawcy internatów
z 7 ww. powiatów

Film w pracy wychowawczej
z młodzieżą w internacie

30.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

świetlice szkolne

nauczyciele SP i G
z 7 ww. powiatów

Praca opiekuńczo-wychowawcza
w świetlicy szkolnej

24.08.2017 r., godz. 10.00-13.00

36

nauczyciele wszystkich
typów szkół
z 7 ww. powiatów

Opowiadanie obrazem w kontekście
edukacji czytelniczej

27

*

technika

28

edukacja dla
bezpieczeństwa

29

wychowanie
do życia
w rodzinie

30-31

kształcenie
specjalne

32

pedagodzy
i psycholodzy
szkolni

33

poradnie
psychologicznopedagogiczne
34

internaty
35

biblioteki
szkolne

Anna Suchecka
Agata Muńko

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 5, (aula)

przedmioty
zawodowe

26

Organizator

Praca wychowawcza nauczyciela
wychowania fizycznego w świetle
zmian w podstawie programowej

nauczyciele z Gorzowa i powiatu
gorzowskiego ziemskiego

24-25

(7) Świebodzin

29.08.2017 r., godz. 10.00-12.00
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 8, sala 103

29.08.2017 r., godz. 9.00-12.00
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 8, sala 106

30.08.2017 r., godz. 10.00-13.00
WOM w Gorzowie Wlkp.,
ul. Łokietka 23, s. 14

WOM w Gorzowie Wlkp.,
ul. Łokietka 23, s. 14

WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102

30.08.2017 r., godz. 13.00-15.00
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102

29.08.2017 r., godz. 10.00-13.00
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102

28.08.2017 r., godz. 10.00-13.00
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102

Miejski Ośrodek Sztuki
w Gorzowie Wlkp., ul. Pomorska 73
WiMBP w Gorzowie Wlkp.,
ul. Sikorskiego 107, sala 102

28.08.2017 r., godz. 10.00-13.00
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie,
ul. Chopina 52, bud. 8, sala 103

U c z e s tnic y otr z y m a j ą z a ś wia dc z e nia o udz ia le w kon f e r e nc j i. Re j e s tr a c j a : wom @ wom g or z . e du. pl

Danuta Turłaj
Agata Muńko
Anna Suchecka

Grażyna
Lindner-Cegieła

Mariusz Walak
Katarzyna Tomicka

Piotr Wójciak
Jadwiga
Krzewska-Gordzijewska
Jadwiga
Krzewska-Gordzijewska
Piotr Wójciak

Barbara Basińska
Lidia Pyżyńska

Barbara Basińska
Lidia Pyżyńska

Lidia Pyżyńska
Barbara Basińska

Lidia Pyżyńska
Barbara Basińska
Agata Muńko

Dorota Dąbrowska
Dorota Janiszewska
Elżbieta Rostkowska
Magdalena Janas
Barbara Tymszan

