ZAPROSZENIE
Bielski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki
oraz
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
serdecznie zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół
oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na:
XXVIII Bielskie Warsztaty Matematyczne

„Byliśmy … w Opolu”

TERMIN:

22 marca 2019r. (piątek), godz. 14:30 – 18:35

MIEJSCE:

Bielsko – Biała, ul. Legionów 25 – budynek RODN „WOM”

Chcemy podzielić się naszymi wrażeniami i pomysłami przywiezionymi z Krajowej Konferencji SNM,
która w tym roku odbywała się w Opolu pod hasłem „MATEMATYKA PRZYSZŁOŚCIĄ”.
W programie:
1.

Wykład Magdaleny Bielenin, konsultantki RODN „WOM” w Bielsku-Białej z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej oraz kształcenia specjalnego pt. „Świat oczyma dziecka z różnymi dysfunkcjami”.

2.

Prezentacja pracy pt. „Miododajne architektki”, nagrodzonej w konkursie „Matematyka jest wszędzie”,
przygotowanej przez Zuzannę Lipowczan (SP Cisownica) pod okiem nauczycielki matematyki - Beaty
Pieńkowskiej.

3.

Dwie sesje warsztatowe, a w nich dziewięć różnych warsztatów do wyboru:










Ksenia Erdmann i Wojciech Wątor „Jak zorganizować matematyczne podchody?” (SP / G /P)
Ryszard Pagacz „Dowodzenie w nowej odsłonie szkoły średniej” (P)
Jolanta Wilmanowicz „Rozwijanie aktywności matematycznych uczniów liceum” (P)
Jolanta Adamczyk „Zabawy matematyczne z wykorzystaniem Liczmanów Gracjana w edukacji dzieci
młodszych” (EW)
Alina Dworniczek i Jolanta Zielińska „Tabliczka mnożenia z kartami Grabowskiego i nie tylko” (EW)
Dorota Gluza „Matematyka na nakrętkach” (SP)
Alicja Krzempek „Kształtowanie wyobraźni przestrzennej” (SP)
Aneta Pasierbek i Agnieszka Gutka „Pomysły na matmę” (SP)
Magdalena Glac „Rok 2019 – rokiem matematyki! Jak to uczcić?” (SP / G)

Podczas przerw będą mieli Państwo okazję zapoznać się z ofertą Oficyny Edukacyjnej PAZDRO oraz księgarni
SZÓSTKA. Na ich stoiskach będzie można zakupić ciekawe i wartościowe książki, gry i pomoce dydaktyczne.
W cenie konferencji oferujemy słodki poczęstunek, kawę i herbatę.
KOSZT KONFERENCJI:


Członkowie SNM – 20 zł



Osoby niezrzeszone – 30 zł

Opłata obejmuje:
 Materiały konferencyjne
 Udział w zajęciach
 Słodki poczęstunek
 Zaświadczenie udziału w konferencji
WPŁATA:
 Na konto bankowe:

GETIN Noble Bank SA o/Bielsko-Biała
02 1560 1023 0000 9020 0003 4756

ZGŁOSZENIA:
 Poprzez formularz rejestracyjny dostępny tutaj https://goo.gl/forms/DOf5NXuXHRaJ8uEp1
lub na stronie http://snmbielsko.blogspot.com/
KONTAKT:
Ewentualne pytania prosimy kierować na adresy: snmbiuro@gmail.com lub madziaglac@gmail.com
lub pod numer telefonu 503 175 734

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca (środa)

ZAPRASZAMY:
Władysław Mąsior – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej
Magdalena Glac – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM

