
Szanowni Państwo, 
 
Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Radomski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki 

zapraszają na XV Konferencję RO SNM pod hasłem: „MATEMATYKA JEST Z NAMI”, która odbędzie się  10 marca 

2018 roku (sobota) w  II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej  w Radomiu ul. Kusocińskiego 8. 

 

W programie konferencji planowane są warsztaty i wykłady dla nauczycieli uczących matematyki na różnych 
poziomach edukacyjnych: szkoły podstawowej (również edukacji wczesnoszkolnej), gimnazjum, szkoły 
ponadpodstawowej. 
 

Program konferencji: 

 8.30 - 9.00 rejestracja uczestników 

 9.00 - 10.00 oficjalne rozpoczęcie konferencji i wykład Tomasza Szweda 
„George Polya i jego rady dla współczesnych nauczycieli matematyki” 

 10.05 – 11.05 sesja warsztatowa: 
Dorota Kraska „ Żaby i przelewanie wody inaczej, czyli o algorytmach na lekcjach matematyki”                  
dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 

                 Tomasz Szwed „ 58 dni do matury” dla nauczycieli szkól ponadpodstawowych 

 11.10 - 12.10 sesja warsztatowa: 
Katarzyna Nogalska „ Robotyka, programowanie, matematyka” dla nauczycieli szkół podstawowych 
(maksymalnie 14 miejsc) 
Tomasz Masłowski „Egzamin po 8 klasie” dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 
Dorota Kraska „Gry strategiczne w szkole ponadgimnazjalnej” dla nauczycieli szkół 
ponadpodstawowych 

 12.10 - 12.40 przerwa kawowa 

 12.40 - 13.40 sesja warsztatowa: 
Dorota Kraska „Sztuka dowodzenia a egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny” dla nauczycieli 
szkół podstawowych i gimnazjów 
Tomasz Masłowski „ Dowody w podstawie programowej dla szkoły ponadpodstawowej” dla 
nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

 13.45 - 14.45 sesja warsztatowa 
Agnieszka Stępień „Podniesienie jakości edukacji matematycznej – zastosowanie narzędzi TOC” dla 
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 
Piotr Darmas „ Jakie problemy można napotkać przy realizacji nowej podstawy programowej?” dla 
nauczycieli szkół ponadpodstawowych 

 14.45 - Zakończenie konferencji 
Prelegenci: 

 Dorota Kraska  – nauczycielka matematyki (II LO w Pabianicach,  doradca metodyczny (PODNiDM  
w Pabianicach), konsultant (WODN w Zgierzu). Długoletni członek SNM.  

 Agnieszka Stępień – nauczycielka matematyki (PSP nr 13 w Radomiu), doradca metodyczny RODoN. 
 Katarzyna Nogalska – trenerka Akademii LEGO Education 
 Tomasz Szwed - nauczyciel i badacz edukacyjny. Uczy matematyki w liceum sportowym w Raciborzu 

i wykłada edukację matematyczną na wyższej uczelni. Współautor próbnych arkuszy maturalnych oraz 
redaktor matematyki OE. K. Pazdro. Doktorant pedagogiki Uniwersytetu Opolskiego. Od ponad 
dwudziestu lat w SNM. 

 Tomasz Masłowski – nauczyciel matematyki i  wicedyrektor ds. dydaktycznych w Zespole Szkół nr 10 
im. Stefana Banacha w Toruniu. Długoletni członek SNM. Autor i współautor wielu książek do 
nauczania matematyki na poziomie gimnazjum i liceum.  

 Piotr Darmas – nauczyciel matematyki (IV LO w Radomiu), doradca metodyczny RODoN.  
Członek Zarządu Głównego SNM.  

 
Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną www.rodon.radom.pl/konferencje do 05 marca 2018r. 
Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli.  
 

http://www.snm.edu.pl/2018/01/tomasz-szwed-wykad-george-polya-i-jego.html
http://www.snm.edu.pl/2017/11/dorota-kraska-warsztat-zaby-i.html
http://www.rodon.radom.pl/konferencje

