KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE
I półrocze roku szkolnego 2019/2020
Symbol
KP19-1

KP19-2

KP19-3

KP19-4

KP19-5

Temat
Nauczyciele, specjaliści, rodzice –
współpraca na rzecz ucznia ze
specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Organizacja pracy
w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja
i prowadzenie
Joanna Biczak

Adresaci
pedagodzy szkolni,
wychowawcy, nauczyciele szkół
ogólnodostępnych i specjalnych
publicznych, niepublicznych
Częstochowy

Data, miejsce

18.09.2019 r.
godz. 15.00,
Katarzyna
SOD,
Patrzykont
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
Maria Przymus
I termin
Nauczyciele, specjaliści, rodzice – Joanna Biczak pedagodzy szkolni,
25.09.2019 r.
współpraca na rzecz ucznia ze
wychowawcy, nauczyciele szkół godz. 15.00,
specjalnymi potrzebami
Katarzyna
ogólnodostępnych i specjalnych SOD,
edukacyjnymi. Organizacja pracy Patrzykont
publicznych, niepublicznych
ul. Kosmowskiej 5,
w roku szkolnym 2019/2020
Częstochowy
Częstochowa
Maria Przymus
II termin
W poszukiwaniu wzorca
Dorota Pisarek nauczyciele religii
05.09.2019 r.
osobowego – hagiografia na
godz. 15.30,
katechezie. Organizacja pracy
Techniczne Zakłady
w roku szkolnym 2019/2020
Naukowe,
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa
I termin
W poszukiwaniu wzorca
Dorota Pisarek nauczyciele religii
10.09.2019 r.
osobowego – hagiografia na
godz. 15.30,
katechezie. Organizacja pracy
Techniczne Zakłady
w roku szkolnym 2019/2020
Naukowe,
ul. Jasnogórska 84/96,
Częstochowa
II termin
Wykorzystanie wniosków z analizy Małgorzata
nauczyciele matematyki szkół
16.09.2019 r.
egzaminu ósmoklasisty
Komorowska
podstawowych
godz.15.00,
z matematyki do podnoszenia
SOD,
jakości pracy szkoły. Organizacja Joanna
ul. Kosmowskiej 5,
pracy w roku szkolnym 2019/2020 Maźniewska
Częstochowa
I termin
1

Zakres tematyczny
kształtowanie kompetencji
kluczowych u uczniów; budowanie
koalicji nauczycieli, specjalistów
i rodziców na rzecz współpracy
kształtowanie kompetencji
kluczowych u uczniów; budowanie
koalicji nauczycieli, specjalistów
i rodziców na rzecz współpracy
wskazówki jak mówić dziś
uczniom o świętych w historii oraz
współczesnych świadkach wiary;
poszukiwanie wzorców
w najbliższym otoczeniu
i w świecie multimediów –
dyskusja i wymiana pomysłów
wskazówki jak mówić dziś
uczniom o świętych w historii oraz
współczesnych świadkach wiary;
poszukiwanie wzorców
w najbliższym otoczeniu
i w świecie multimediów –
dyskusja i wymiana pomysłów
organizacja pracy w nowym roku
szkolnym; wnioski z egzaminu
ósmoklasisty z matematyki i ich
wykorzystanie jako wskazówki do
dalszej pracy
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KP19-6

Wykorzystanie wniosków z analizy
egzaminu ósmoklasisty
z matematyki do podnoszenia
jakości pracy szkoły. Organizacja
pracy w roku szkolnym 2019/2020

Małgorzata
Komorowska

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych

18.09.2019 r.
godz.15.00,
SOD,
Joanna
ul. Kosmowskiej 5,
Maźniewska
Częstochowa
II termin
KP19-7 Wdrażanie nowej podstawy
Adrian Pasieka nauczyciele wychowania
11.09.2019 r.
programowej z przedmiotu
fizycznego szkół podstawowych godz. 15.00,
wychowanie fizyczne. Organizacja Maria Przymus i ponadpodstawowych
Zespół Szkół
pracy w roku szkolnym 2019/2020
Technicznych,
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
I termin
KP19-8 Wdrażanie nowej podstawy
Adrian Pasieka nauczyciele wychowania
18.09.2019 r.
programowej z przedmiotu
fizycznego szkół podstawowych godz. 15.00,
wychowanie fizyczne. Organizacja Maria Przymus i ponadpodstawowych
Zespół Szkół
pracy w roku szkolnym 2019/2020
Technicznych,
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
II termin
KP19-9 Wdrażanie nowej podstawy
Adrian Pasieka nauczyciele edukacji dla
20.09.2019 r.
programowej z przedmiotu
bezpieczeństwa szkół
godz. 13.30,
edukacja dla bezpieczeństwa.
Maria Przymus podstawowych
Zespół Szkół
Organizacja pracy w roku
i ponadpodstawowych
Technicznych,
szkolnym 2019/2020
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
KP19-10 Matura 2019 a matura 2023 –
dr Iwona
nauczyciele języka polskiego
24.09.2019 r.
nauczanie języka polskiego
Skrzypczyk
szkół ponadpodstawowych
godz. 16.00,
w szkole ponadpodstawowej
-Gałkowska
SOD,
w czasie przemian programowych.
ul. Kosmowskiej 5,
Organizacja pracy w roku
Częstochowa
szkolnym 2019/2020
I termin
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organizacja pracy w nowym roku
szkolnym; wnioski z egzaminu
ósmoklasisty z matematyki i ich
wykorzystanie jako wskazówki do
dalszej pracy
organizacja pracy nauczyciela
wychowania fizycznego w roku
szkolnym 2019/2020; omówienie
głównych założeń nowej podstawy
programowej; ocenianie na lekcjach
wychowania fizycznego
organizacja pracy nauczyciela
wychowania fizycznego w roku
szkolnym 2019/2020; omówienie
głównych założeń nowej podstawy
programowej; ocenianie na lekcjach
wychowania fizycznego
organizacja pracy nauczyciela
edukacji dla bezpieczeństwa w roku
szkolnym 2019/2020; omówienie
głównych założeń nowej podstawy
programowej i wskazówki
metodyczne
analiza wyników matur 2019 r.;
wiadomości i umiejętności
niezbędne podczas pracy polonisty
według nowej podstawy
programowej

Matura 2019 a matura 2023 –
nauczanie języka polskiego
w szkole ponadpodstawowej
w czasie przemian programowych.
Organizacja pracy w roku
szkolnym 2019/2020
KP19-12 Nauczyciel języka angielskiego
w zmieniającej się rzeczywistości
szkolnej. Organizacja pracy w roku
szkolnym 2019/2020
KP19-11

nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych

25.09.2019 r.
godz. 15.00,
RODN „WOM”,
al. Jana Pawła II 126/130
Częstochowa
II termin
Aleksandra
nauczyciele języka angielskiego 17.09.2019 r.
Raźniak
szkół podstawowych
godz.15.30,
i ponadpodstawowych
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
I termin
KP19-13 Nauczyciel języka angielskiego
Aleksandra
nauczyciele języka angielskiego 19.09.2019 r.
w zmieniającej się rzeczywistości Raźniak
szkół podstawowych
godz.15.00,
szkolnej. Organizacja pracy w roku
i ponadpodstawowych
SOD,
szkolnym 2019/2020
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
II termin
KP19-14 Język niemiecki nauczany jako
Ewa
nauczyciele języka niemieckiego 11.09.2019 r.
drugi język obcy – podstawa
Kozłowska
wszystkich typów szkół
godz. 15.00,
programowa. Organizacja pracy
Częstochowy, zainteresowani
VIII LO Samorządowe,
w roku szkolnym 2019/2020
Maria Przymus nauczyciele
ul. Worcella 22,
Częstochowa

KP19-15

Praca z uczniem z dysleksją na
lekcjach języka francuskiego.
Organizacja pracy w roku
szkolnym 2019/2020

dr Iwona
Skrzypczyk
-Gałkowska

Ewa Majchrzak nauczyciele języka francuskiego 25.09.2019 r.
godz. 15.00,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa
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analiza wyników matur 2019 r.;
wiadomości i umiejętności
niezbędne podczas pracy polonisty
według nowej podstawy
programowej
omówienie zmian w prawie
oświatowym; egzaminy zewnętrzne
z języka angielskiego – analiza
i wnioski
omówienie zmian w prawie
oświatowym; egzaminy zewnętrzne
z języka angielskiego – analiza
i wnioski
cele i treści podstawy programowej
z języka niemieckiego na
poszczególnych etapach
edukacyjnych – krótka analiza,
modyfikacja programu nauczania
i systemu oceniania w szkołach
ponadpodstawowych
pojęcie dysleksji; metody pracy
z uczniem z dysleksją; rodzaje
trudności

KONFERENCJE PRZEDMIOTOWO-METODYCZNE - I półrocze roku szkolnego 2019/2020

KP19-16

Wdrażanie nowej podstawy
Donata
nauczyciele biologii i przyrody
programowej w szkołach
Leszczyłowska szkół podstawowych
ponadpodstawowych. Organizacja
i ponadpodstawowych
pracy w roku szkolnym 2019/2020 Joanna
Maźniewska
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11.09.2019 r.
godz. 15.30,
SOD,
ul. Kosmowskiej 5,
Częstochowa

omówienie głównych założeń
nowej podstawy programowej
w szkołach ponadpodstawowych;
planowanie pracy nauczyciela;
sposób oceniania uczniów
w świetle nowej pp; warunki
i sposób realizacji nowej podstawy
programowej; młodszy o rok uczeń
w szkole ponadpodstawowej;
elementy statystyki w nauczaniu
biologii według nowej podstawy
programowej

