Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
– Filia w Gliwicach
oraz
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

Zapraszają
nauczycieli, psychologów,
pedagogów, wychowawców
na praktyczne szkolenia
z cyklu:

„Jakość w edukacji”
z organizacji
warsztatu pracy nauczyciela
oraz

metod pracy z uczniem

Miejsce zajęć: Czytelnia PBW-Filia w Gliwicach, ul. Przedwiośnie 2
Termin: wg harmonogramu
Godzina rozpoczęcia warsztatów: 15.00
Organizatorzy warsztatów:
Zgłoszenia przyjmuje: PBW – Filia w Gliwicach
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny
Metis w Katowicach
ul. Drozdów 21 i 17
40-530 Katowice
tel.: 32 209-53-12 lub 14

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy
w Katowicach – Filia w Gliwicach
ul. Przedwiośnie 2, 44-119 Gliwice
tel. 32 231-35-38
www.gliwice.pbw.katowice.pl
mail: gliwice@pbw.katowice.pl

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
JAKOŚĆ W EDUKACJI
Biblioteka Pedagogiczna w Gliwicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno–Edukacyjny
METIS w Katowicach zaprasza na cykl zajęć JAKOŚĆ W EDUKACJI.
Proponujemy Państwu interesujące formy warsztatowych szkoleń, podczas których
zdobędą Państwo nowe oraz udoskonalą posiadane umiejętności w zakresie wykorzystania
różnorodnych technik służących rozwijaniu ekspresji twórczej u dzieci oraz organizacji
warsztatu pracy nauczyciela. Zajęcia poprowadzą konsultanci ROME METIS w Katowicach.
Harmonogram zajęć w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018
Kod

Temat

600W/GL

Ozdoby świąteczne z papieru i nie tylko – edycja
bożonarodzeniowa

590W/GL Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych
550W/GL

Komputer – internet – dziecko. Szanse i zagrożenia świata
wirtualnego

585W/GL

Rysowanki, malowanki, ulepianki czyli jak małym dzieciom mówić
o sztuce

Termin

Koszt

14 listopada 2017

20PLN

28 listopada 2017

20PLN

5 grudnia 2017

20PLN

16 stycznia 2018

20PLN

Zajęcia będą się odbywać wg powyższego harmonogramu od 15:00 do 18:00 w czytelni
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach – Filia w Gliwicach.
Koszt udziału w zajęciach warsztatowych (obejmuje materiały, sprzęt): 20PLN.
Ze względu na praktyczny charakter zajęć liczba miejsc w grupie jest ograniczona. O przyjęciu
decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzona wpłatą.
Chętnych do udziału w warsztatach prosimy:
1. Osobiście, telefonicznie lub e-mailowo skontaktować się z Biblioteką Pedagogiczną:
adres: Gliwice 44-100, ul. Przedwiośnie 2
tel.: 32 231-35-38 ; e-mail: gliwice@pbw.katowice.pl
2. Po otrzymaniu informacji o wpisaniu na listę – dokonać wpłaty (ceny za poszczególne
warsztaty podano w harmonogramie spotkań) na konto METISu:
ING BSK S.A.: 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
Tytuł przelewu: KOD + Imię i nazwisko uczestnika (np.: 601W/GL Jan Kowalski)
Faktury oraz zaświadczenia z tytułu uczestnictwa w szkoleniach będą wystawiane wyłącznie
zgodnie z danymi zawartymi w dokumencie przelewu. Kasa ROM-E „Metis” nie ma
możliwości zmiany wystawionych faktur.
Szczegółowych informacji dotyczących merytorycznego programu zajęć udziela koordynator
warsztatów: p. Anna Dzięgiel: adziegiel@metis.pl ; 32-209-53-12 w.116
Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia warsztatów z Regionalnego Ośrodka
Metodyczno-Edukacyjnego METIS Katowice.

