grudzień 2009 – Aleksandra Bek język polski
szkoły podstawowe i gimnazja
Temat spotkania

Forma doradcza

Zapraszamy do udziału w VIII Konkursie Czytania ze
konkurs
Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam”, objętym
honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty,
dla uczniów klas piątych szkół podstawowych i klas drugich
gimnazjów.
Strona główna konkursu: http://www.lubaczow.pl
Kartę zgłoszenia udziału w konkursie moŜna pobrać ze
strony
http://sites.google.com/site/wiemoczymczytam/home/20092010 . Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 grudnia 2009 r.
na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji nauczycieli,
Oddział w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a / 37-700
Przemyśl

Organizatorzy
W roku szkolnym 2009/2010 konkurs dla uczniów klas
trzecich szkół podstawowych nie odbędzie się

Termin miejsce

Uwagi

Terminarz konkursu:
szkoły województwa
Etap szkolny: dla wszystkich zgłoszonych
podkarpackiego
szkół: 2 lutego 2010 r. o godzinie 9.00.
Etap powiatowy (we wskazanych przez
organizatorów szkołach):
-uczniowie klas piątych szkół podstawowych –
26 kwietnia 2010 r. o godz. 13.00
-uczniowie drugich klas gimnazjum - 8 kwietnia
2010 r. o godz. 13.00
Etap wojewódzki (we wskazanych przez
organizatorów szkołach):
-uczniowie klas piątych szkół podstawowych –
18 maja 2010 r. o godz. 11.00
-uczniowie drugich klas gimnazjum - 11 maja
2010 r. o godz. 11.00
Uroczyste podsumowanie konkursu około
08.06.2010 r. w Lubaczowie

DyŜur konsultacyjny

Konsultacje indywidualne 9-12-2009, 13.00 – 14.30
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

zainteresowani
nauczyciele,
przede wszystkim o
niewielkim staŜu pracy

Spotkanie zespołu ds. VIII Konkursu Czytania ze
Zrozumieniem „Wiem, o czym czytam” – opracowanie
testów

zespół specjalistyczny

członkowie zespołu

Wspieranie prawa dziecka do nauki a projekty eTwinning,
czyli:
- kształtowanie umiejętności kluczowych w aspekcie
aktywności uczniów a wzbogacenie oferty edukacyjnej
szkoły w celu realizacji podstawy programowej,
- współdziałanie nauczycieli i uczniów w szkole przy

konsultacja zespołowa z 10-12-2009
elementami
godz. 14.30,
warsztatowymi
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

9-12-2009, godz. 15.00,
siedziba SEdR w Lubaczowie
ul. M. Konopnickiej 9

zainteresowani
nauczyciele
(takŜe przedmiotów
ścisłych i przedszkoli)
Zaświadczenia
nauczyciele otrzymają

z Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji Narodowego Biura
Kontaktowego
eTwinning

doskonaleniu procesów edukacyjnych,
- jak korzystać z zasobów i narzędzi eTwinning,
- od współpracy szkół w wirtualnej rzeczywistości do
spotkań w rzeczywistym świecie.
Entropia
Konsultacja zespołowa
- obserwacja zajęć z uczniami - kształtowanie umiejętności
językowych z wykorzystanie TI,
- relacja z konferencji e-polonistyka 2 zorganizowanej
przez Katedrę Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL
oraz PSPiA KLANZA

14-12-2009, godz. 13.30,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

nauczyciele poloniści

DyŜur konsultacyjny

Konsultacje indywidualne 16-12-2009, 13.00 – 14.30
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

zainteresowani
nauczyciele,
przede wszystkim o
niewielkim staŜu pracy

Efekt motyla
Spotkanie III - podstawa programowa w praktyce:
- przykłady scenariuszy lekcji i zajęć pozalekcyjnych,
- opracowanie szkicu własnego scenariusza.

konsultacja zespołowa
z elementami
warsztatowymi

zainteresowani
nauczyciele, przede
wszystkim nauczyciele
poloniści

16-12-2009, godz. 15.00,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaczowie

