
 

 

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: 

 XV Regionalną Konferencję  

 „Matematyka na dobry początek roku szkolnego 2019 / 2020” 

 

 

TERMIN: 28 września 2018r. (sobota), godz. 9:00 – 14:30 

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

 

To już piętnasty raz chcemy się spotkać z Państwem, aby porozmawiać nie tylko o matematyce w jej 

dydaktycznym i metodycznym wymiarze, ale też o kwestiach wychowawczych, o jakości edukacji, o zachodzących 

w oświacie (nieraz zaskakujących nas) zmianach. 

Choć program konferencji nastawiony jest przede wszystkim na intelektualne zmagania, nie zabraknie 

w nim też odrobiny rozrywki, smacznej i poprawiającej nastrój kawy i herbaty, a także … gimnastyki   

Przygotowaliśmy naprawdę różnorodne warsztaty i mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie coś 

ciekawego. Tematyka wykładu porusza z kolei treści, które łączą nas – nauczycieli, niezależnie od tego, na jakim 

etapie pracujemy. Każdy nauczyciel jest wychowawcą, każdy z nas ma bezpośredni kontakt nie tylko z uczniem, 

ale też z jego rodzicem. Choć działania rodziców i nauczycieli mają wspólny mianownik – dobro dziecka – 

rozmijamy się często gdzieś w oczekiwaniach, wyobrażeniach, priorytetach. Mamy w związku z tym nadzieje, 

że z przyjemnością wysłuchają Państwo wykładu pt. „Co tam Pani powie o moim Staszku?” ,który wygłosi 

Aleksander Pawlicki ze Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego.   

Oferta warsztatowa prezentuje się zaś następująco:  

 Alina Dworniczek i  Jolanta Zielińska 

 Gry i zabawy - pomysły na aktywność matematyczną w klasach I- III. (EW) 

 Bogusława Cholewa-Gałuszka 

Pomysłów kilka na tworzenie i rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach młodszych. (EW) 

 Jolanta Adamczyk 

Liczby bez tajemnic. Zabawy matematyczne na planszy stu liczb. (EW) 

 Anna Fryś                                         

Kod QR – narysuj go sam.  (EW / SP4-6) 

 Justyna Migdał i Wojciech Zuziak 

Edukacja klockiem po(d)parta. (EW / SP 4-5) 

 Teresa Sklepek i Robert Czeryna 

Układanki na lekcjach matematyki – propozycje wykorzystania tangramów, patyczków i domin. (SP / EW) 

 Agata Knysz 

Matematyka kluczem do kompetencji kluczowych. (SP) 

ZAPROSZENIE 



 Joanna Świercz 

Matematyczny pokój zagadek. (SP) 

Matematyczne karty Grabowskiego. (SP) 

 Alicja Krzempek 

Przekątne w wielokącie. (SP) 

 Mariola Maryszewska-Kwaśny 

Wielokąty foremne w technice origami + propozycje ich wykorzystania (czyli co jeszcze można z tym zrobić). (SP) 

 Halina Babik-Dziedzic 

Kilka sposobów na kształtowanie wyobraźni przestrzennej uczniów szkół podstawowych. (SP) 

 Tomasz Szwed 

 Zaangażowanie uczniów podczas lekcji matematyki. (PP / PG) 

 Tomasz Szymczyk 

Od Olimpiady Matematycznej Juniorów do Olimpiady Matematycznej. (PP / PG) 

 dr Agnieszka Heba 

Założenia ogólne nowej podstawy programowej z matematyki. (PP / PG) 

 Magdalena Glac i Barbara Potoczna 

Rozegrana strefa. (WP) 

 Mariola Maryszewska-Kwaśny 

Gimnastyka (nie tylko) dla matematyka - relaksujące ćwiczenia fizyczne. (WP) 

 
Podczas przerw między zajęciami zachęcamy do: 

 zapoznania się z ofertą wydawnictw, które będą na konferencji obecne i umożliwią zakup książek, gier 

i innych pomocy 

 częstowania się kawą, herbatą i słodkościami. 
 

 

KOSZT KONFERENCJI: 

 Członkowie SNM – 30 zł 

 Osoby niezrzeszone – 45 zł 
 

Opłata obejmuje: 

 Materiały konferencyjne 

 Udział w zajęciach 

 Ciepły posiłek i słodkie przekąski 

 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://forms.gle/a1ootLneTSyiyigaA  

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 26 września (czwartek) 

 
 

 

ZAPRASZAMY: 
 

Władysław Mąsior – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku - Białej 

Magdalena Glac – przewodnicząca Bielskiego Oddziału SNM 
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