Toruń, 21 marca 2012 r.

NAUCZYCIEL GEOGRAFII
SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. wspólnie z Ogólnopolskim Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu oraz Miejskim Ośrodkiem Doradztwa
Metodycznego w Białymstoku zapraszają do udziału w bezpłatnej konferencji
metodycznej dla nauczycieli geografii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Spotkanie odbędzie się w dniu 19 kwietnia (czwartek) 2012 r. w Białymstoku, w Miejskim
Ośrodku Doradztwa Metodycznego, ul. Poleska 27, od godz. 1515 do godz. 1700.
Tematyka zajęć – w załączeniu (verte).
Nauczycieli zainteresowanych tematem konferencji oraz nową ofertą wydawniczą SOP
Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. prosimy o wypełnienie i przesłanie „Karty uczestnika”
pocztą lub faxem albo e-mailem na nasz adres do 13 kwietnia 2012 r.
DYREKTOR OCDNG

Z poważaniem
mgr Barbara Stark

........................................................................................
..........................................
pieczątka

..........................................
data

KARTA UCZESTNIKA
konferencji geograficznej w BIAŁYMSTOKU
w dniu 19 kwietnia 2012 r.
1. Nazwisko i imię ........................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres szkoły .................................................................................................................................................................
Telefon służbowy (kier. .........) .................................

Telefon prywatny (kier. .........) ................................

3. Życzenia, propozycje do organizatora konferencji geograficznej ..........................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
G

UWAGA! Kartę uczestnika prosimy przesłać do 13 kwietnia 2012 r. na adres:
Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii, 87-100 Toruń, ul. PCK 9/2.
Przesłanie niniejszej karty jest jednoznaczne z wpisaniem na listę uczestników.
..........................................
podpis uczestnika

..........................................
podpis dyrektor

PROGRAM
KONFERENCJI GEOGRAFICZNEJ
W BIAŁYMSTOKU
w dniu 19 kwietnia 2012 r.
Tematyka zajęć:
1. Tworzenie lub modyfikacja programu nauczania na bazie nowej podstawy programowej
dla szkół ponadgimnazjalnych.
mgr Wojciech Białek – Skarżysko-Kamienna
2. Wstępna diagnoza wiedzy i umiejętności ucznia szkoły ponadgimnazjalnej.
mgr Wojciech Białek – Skarżysko-Kamienna
3. Islandia – kraj ognia i lodu.

mgr Bożena Stocka – Białystok
mgr Antoni Stark – Toruń

4. Wybrane problemy edukacji geograficznej.

Uwaga:
 Po zakończeniu zajęć wydane zostaną zaświadczenia uczestnictwa w konferencji
metodycznej.
 Na konferencji istnieje możliwość zaopatrzenia się w podręczniki i aktualne materiały
metodyczne z wysokim rabatem.
 Na zakończenie konferencji wśród uczestników spotkania zostaną rozlosowane
bezpłatne Starodruki dwustronne Hymn Polski/Hymn Unii Europejskiej.

Piękna plansza o wymiarach 48x80cm malowana jest
ręcznie

na

szlachetnym

papierze

młotkowym,

następnie pokrywana matowym pergaminatem i na
końcu oprawiana w stylowe drewniane drążki
zakończone mosiężnymi okuciami.
Unikatowa, starodawna stylistyka tego wydawnictwa
przyciąga wzrok i uwagę, gdziekolwiek się pojawi...
Cena tego rękodzieła wynosi 99,00 zł.

Zapraszamy!

