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Oferta nauczycieli-doradców metodycznych  

w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół  

maj – czerwiec 2022 r. 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH  

W Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie pracują nauczyciele-doradcy metodyczni powołani zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie powierzenia wydanego przez Urszulę Bauer, 

Śląskiego Kuratora Oświaty. Obejmują oni wsparciem nauczycieli przedszkoli i szkół z terenu Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, 

lublinieckiego, myszkowskiego, zgodnie z powierzeniem, a w przypadku języka francuskiego również z terenu Bytomia, Dąbrowy Górniczej oraz powiatów: 

będzińskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego. 

Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w: rozwijaniu umiejętności metodycznych; planowaniu, 

organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego (z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów); opracowywaniu, doborze 

i adaptacji programów nauczania; podejmowaniu działań innowacyjnych. Wspomaganie realizowane przez nauczycieli-doradców metodycznych jest nieodpłatne.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH  

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez RODN „WOM” w Częstochowie, prowadzonych 

przez nauczycieli doradców metodycznych, jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia online na wybrane szkolenie, 

dostępnej pod adresem: https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php oraz otrzymanie informacji zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo.  

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE  

Zapraszamy także do korzystania ze wsparcia nauczycieli-doradców metodycznych w ramach konsultacji indywidualnych – po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym. Harmonogram dyżurów nauczycieli-doradców metodycznych znajduje się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie 

https://www.womczest.edu.pl/konsultacje-indywidualne-nauczyciele-doradcy-metodyczni4 

https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/doradcy.php
https://www.womczest.edu.pl/konsultacje-indywidualne-nauczyciele-doradcy-metodyczni4
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Przedszkole Zgromadzenia 

Sióstr Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

4.05.2022 r. 

14.45-17.00 

Pracowite pszczółki – planowanie pracy 

dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka 
Leszcz-Krysiak 

2. wideokonferencja 
10.05.2022 r. 

16.00-18.15 
Wychowanie do wartości w przedszkolu 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka 
Leszcz-Krysiak 

3. wideokonferencja 
8.06.2022 r. 

16.00-18.15 
Wychowanie do wartości w przedszkolu 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka 
Leszcz-Krysiak 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Przedszkole Zgromadzenia 

Sióstr Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

13.06.2022 r. 

9.30-11.45 

Wakacyjne marzenia  

– Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka 
Leszcz-Krysiak 
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. warsztaty  

Szkoła Podstawowa  

im. A. Mickiewicza  

w Kłobucku,  

ul. Szkolna 1 

31.05.2022 r. 

15.30-17.45 

Ocena opisowa  

w kontekście oceniania kształtującego  

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej 

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

2. seminarium online 
1.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Ocena opisowa  

w kontekście oceniania kształtującego 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej 

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. H. Sienkiewicza  

w Konopiskach,  

ul. Sportowa 2 

6.06.2022 r. 

13.00-15.15 

Ocena opisowa  

w kontekście oceniania kształtującego 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej 

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

4. seminarium online 
8.06.2022 r. 

14.30-16.45 

Innowacje, programy autorskie,  

modyfikacja programów nauczania  

 planowanie na nowy rok szkolny 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej 

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

BIOLOGIA 

1. seminarium online 
5.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Bioróżnorodność a inwazyjne gatunki obce  

w programie nauczania biologii  

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 
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2. konferencja online 
11.05.2022 r. 

15.30-17.45 

Korelacja międzyprzedmiotowa  

na lekcjach biologii i geografii  

z wykorzystaniem platform edukacyjnych 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 

3. warsztaty online 
17.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Dobór i adaptacja  

programów nauczania biologii 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Kłobucku,  

ul. Bohaterów Bitwy  

pod Mokrą 4,  

sala nr 33 

23.05.2022 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Higiena i choroby układu rozrodczego 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Kłobucku,  

ul. Bohaterów Bitwy  

pod Mokrą 4, 

 sala nr 33 

3.06.2022 r. 

8.00-8.45 
(zajęcia) 

13.00-15.15 
(omówienie zajęć) 

Sposoby ochrony przyrody 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 

6. wideokonferencja 
7.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Dobór i adaptacja  

programów nauczania biologii 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 
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7. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 3  

w Kłobucku,  

ul. Bohaterów Bitwy  

pod Mokrą 4, 

 sala nr 33 

13.06.2022 r. 

11.45-12.30 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Znaczenie roślin okrytonasiennych   

w przyrodzie i gospodarce człowieka 

nauczyciele biologii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki i myszkowski) 

Izabela Śledziona 

GEOGRAFIA 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

im. Jana Pawła II  

w Rudnikach,  

ul. Szkolna 11 

4.05.2022 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia) 

10.35-12.05 
(omówienie zajęć) 

Poznajemy środowisko geograficzne  

własnego regionu 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

2. wideokonferencja 
9.05.2022 r. 

16.00-17.30 

Innowacje na lekcjach geografii  

w szkole podstawowej  przykłady i inspiracje  

  cz. 1 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. G. Piramowicza  

w Kłomnicach,  

ul. Szkolna 1 

18.05.2022 r. 

9.00-11.15 

Kreatywna organizacja procesu edukacyjnego  

na lekcjach o własnym regionie  

 „Studio pod Stokrotką” 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

4. 
warsztaty 

terenowe 

Kamieniołom Lipówka  

w Rudnikach k/Częstochowy 

2.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Poznajemy stanowiska geologiczne na terenie 

Kamieniołomu Lipówka  rozwijanie 

zainteresowań uczniów o własnym regionie 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 
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5. warsztaty  

Szkoła Podstawowa  

im. G. Piramowicza  

w Kłomnicach,  

ul. Szkolna 1 

6.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Opracowanie innowacji programowej  

do realizacji na lekcjach geografii  

w szkole podstawowej  

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

6. wideokonferencja 
13.06.2022 r. 

16.00-17.30 

Innowacje na lekcjach geografii  

w szkole podstawowej – przykłady i inspiracje  

– cz. 2 

nauczyciele geografii szkół 

podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

7. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie, 

 ul. Główna 18 

9.05.2022 r. 

9.50-10.35  
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Krajobraz pustyni gorącej i pustyni lodowej 

nauczyciele geografii  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

8. konferencja online 
11.05.2022 r. 
15.30-17.45 

Korelacja międzyprzedmiotowa  

na lekcjach biologii i geografii  

z wykorzystaniem platform edukacyjnych 

nauczyciele geografii  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

9. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie,  

ul. Główna 18 

16.05.2022 r. 

9.50-10.35  
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Krajobraz śródziemnomorski 

ODWOŁANE!! 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

10. warsztaty online 
18.05.2022 r. 

15.30-17.45 

Analiza programu nauczania geografii  

w odniesieniu do podstawy programowej 

ODWOŁANE!! 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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11. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie,  

ul. Główna 18 

2.06.2022 r. 

8.00-8.45 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Poznaję region, w którym mieszkam 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

12. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie,  

ul. Główna 18 

6.06.2022 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Krajobraz wysokogórski Himalajów 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

13. warsztaty online 
8.06.2022 r. 

15.30-17.45 

Analiza programu nauczania geografii  

w odniesieniu do podstawy programowej 

nauczyciele geografii  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

HISTORIA 

1. seminarium online 
10.05.2022 r. 

16.30-18.00 

Historia rodzinna, lokalna i regionalna  

a program nauczania historii  

w szkole podstawowej  

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie, ul. Leśna 1,  

sala nr 37 

13.05.2022 r. 

13.20-14.05 
(zajęcia) 

14.05-15.35 
(omówienie zajęć)  

Zajęcia otwarte w klasie VII:  

„Osiągnięcia gospodarcze II RP” 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 
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3. seminarium online 
18.05.2022 r. 

18.00-19.30 

Multimedialne środowisko uczenia się  

a proces dydaktyczno-wychowawczy  

na lekcjach historii 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

4. seminarium online 
24.05.2022 r. 

16.30-18.00 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

z historii do potrzeb i możliwości uczniów 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

5. seminarium online 
31.05.2022 r. 

16.30-18.00 

Polska – Ukraina.  

Trudne zagadnienia w programie nauczania 

historii w szkole podstawowej 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie, ul. Leśna 1,  
sala nr 37 

3.06.2022 r. 

9.00-9.45  
(zajęcia) 

14.05-15.35 
(omówienie zajęć) 

Debata uczniowska  

„Powstanie styczniowe  

– ważny czy bezsensowny zryw?” 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

7. seminarium online 
7.06.2022 r. 

16.30-18.00 

Zapomniani bohaterowie z Myszkowa, Lublińca  

i okolic w walce o niepodległą Polskę  

1914-1921 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

8. seminarium online 
14.06.2022 r. 

16.30-18.00 

Innowacja pedagogiczna na lekcjach historii  

– przykłady działań 

nauczyciele historii  

szkół podstawowych  

(powiaty: myszkowski, lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 
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HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

6.05.2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia) 

13.00-15.15 
(omówienie zajęć) 

Lekcja historii w klasie V:  

„Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów” 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

2. seminarium online 
9.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Sketchnotka, czyli notatka wizualna  

na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie  

w szkole podstawowej 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

21.06.2022 r. 
8.55-9.40  

(zajęcia) 

15.20-17.35 
(omówienie zajęć) 

Lekcja historii w klasie VIII:  

„Wyzwania współczesnego świata” 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

4. wideokonferencja 
30.06.2022 r. 

13.00-15.15 

Nauczyciel autorytetem w XXI wieku  

– kompetencje współczesnego  

nauczyciela historii  

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

JĘZYK ANGIELSKI 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1  

im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  

ul. Księżycowa 6 

6.05.2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia) 

12.45-15.00 
(omówienie zajęć) 

Kod, klocki i produkty spożywcze  

na lekcji języka angielskiego 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 
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2. warsztaty online 
11.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Szyfrowanie w edukacyjnym escape roomie  

na lekcji języka angielskiego 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 6 

18.05.2022 r. 
16.00-18.15 

Rozszerzona rzeczywistość w rozwijaniu 

językowych kompetencji kluczowych  

na I i II etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

4. warsztaty online 
23.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Planowanie zajęć z języka angielskiego  

w klasach I-III 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 6 

25.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Tworzenie edukacyjnego escape roomu  

na lekcji języka angielskiego w wersji offline 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 6 

3.06.2022 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia) 

13.00-15.15 
(omówienie zajęć) 

Dyscypliny sportowe  

w edukacyjnym escape roomie 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

7. wideokonferencja 
8.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Ocenianie kształtujące na lekcjach  

języka angielskiego na I etapie edukacyjnym  

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

8. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 6 

22.06.2022 r. 
16.00-18.15 

Tworzenie edukacyjnego escape roomu  

na lekcji języka angielskiego w wersji offline 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 
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JĘZYK FRANCUSKI 

1. webinarium 
11.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Wykorzystanie metody projektu  

na lekcjach języka francuskiego 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański)  

Ewa Majchrzak 

2. seminarium online 
18.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Film i jego miejsce w nauce języka francuskiego  

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

3. webinarium 
25.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Motywowanie ucznia  

do nauki języka francuskiego 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 

częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 
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4. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

 im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Częstochowie,  

ul. Orkana 95/109 

30.05.2022 r. 

14.40-15.25 
(zajęcia) 

15.30-17.45 
(omówienie zajęć) 

Prawa dziecka – lekcja z okazji Dnia Dziecka  

– trzy grupy czasowników  

na lekcji w szkole podstawowej 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

5. seminarium online 
1.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Artykuły prasowe na lekcji języka francuskiego  

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

 im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Częstochowie,  

ul. Orkana 95/109 

6.06.2022 r. 

14.40-15.25 
(zajęcia) 

15.30-17.45 
(omówienie zajęć) 

Paryż na wakacje  

– przemieszczanie się po mieście,  

wskazywanie kierunków oraz miejsc 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

7. webinarium 
15.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Przez sztukę do nauki języka  

– wprowadzenie elementów sztuki  

na lekcji języka francuskiego  

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa 

Górnicza, powiaty: będziński, 
częstochowski, kłobucki, lubliniecki, 

myszkowski, tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 
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JĘZYK NIEMIECKI 

1. seminarium online 
10.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja  

procesu edukacyjnego na lekcjach  

języka niemieckiego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów  

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

2. warsztaty  

Szkoła Podstawowa 

im. Ojca Św. Jana Pawła II  

w Widzowie,  

ul. Żwirki i Wigury 16 

11.05.2022 r. 

15.00-17.15 

Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela 

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

3. seminarium online 
18.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Dobór, adaptacja i opracowanie  

programu nauczania języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

4. seminarium online 
24.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Działania innowacyjne z zakresu nauczania  

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

5. seminarium online 
1.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Planowanie, dokumentowanie i ewaluacja  

procesu edukacyjnego na lekcjach  

języka niemieckiego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 
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6. seminarium online 
8.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela 

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

7. warsztaty  

Szkoła Podstawowa 

im. Ojca Św. Jana Pawła II  

w Widzowie,  

ul. Żwirki i Wigury 16 

15.06.2022 r. 

15.00-17.15 

Dobór, adaptacja i opracowanie  

programu nauczania języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

JĘZYK POLSKI 

1. seminarium online 
10.05.2022 r. 

15.45-18.00 

Literatura polska na lekcji  

w szkole ponadpodstawowej  

z uczniem w sytuacji migracyjnej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

2. seminarium online 
18.05.2022 r. 

15.45-18.00 

Literatura polska na lekcji  

w szkole ponadpodstawowej  

z uczniem w sytuacji migracyjnej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

3. 
zajęcia 

otwarte 

VII LO im. M. Kopernika  
w Częstochowie, 

ul. Nowowiejskiego 18,  
sala nr 11 

23.05.2022 r. 

12.45-13.30 
(zajęcia) 

13.30-15.45 
(omówienie zajęć)  

Motywy i toposy  

– rola artysty i poety w różnych epokach 

literackich – przygotowanie do matury  

z języka polskiego w formule 2023 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 
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4. 
zajęcia 

otwarte 

VII LO im. M. Kopernika  

w Częstochowie, 

ul. Nowowiejskiego 18,  

sala nr 11 

30.05.2022 r. 

12.45-13.30 
(zajęcia) 

13.30-15.45 
(omówienie zajęć)   

Motywy i toposy  

– dwory, kamienice, chałupy – motyw domu  

w różnych epokach literackich, przygotowanie  

do matury z języka polskiego w formule 2023 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

5. warsztaty online  
31.05.2022 r. 

15.45-18.00 

Elementy nauczania języka polskiego  

oraz literatury polskiej w pracy z uczniem  

z Ukrainy w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

6. warsztaty online  
7.06.2022 r. 

15.45-18.00 

Elementy nauczania języka polskiego  

oraz literatury polskiej w pracy z uczniem  

z Ukrainy w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

7. seminarium online 
14.06.2022 r. 

15.45-18.00 

Aspekty psychologiczne i ich uwzględnienie  

w przygotowaniach do matury z języka polskiego 

w formule 2023 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski,  

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

8. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa 

 im. Powstańców 

Styczniowych  

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

10.05.2022 r. 

13.10-13.55 
(zajęcia) 

14.00-16.15 
(omówienie zajęć)   

Dlaczego ludzie budują za dużo murów,  

a za mało mostów?  

O uniwersalizmie komedii A. Fredry „Zemsta” 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki)  

Justyna  

Milejska-Cień 

9. seminarium online 
11.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów  

na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 
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10. wideokonferencja 
18.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Kształcenie kompetencji kluczowych uczniów  

na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 

11. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa 

 im. Powstańców 

Styczniowych  

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

19.05.2022 r. 

13.10-13.55 
(zajęcia) 

14.00-16.15 
(omówienie zajęć) 

Praca z lekturownikiem na lekcji języka polskiego 

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 

12. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa 

 im. Powstańców 

Styczniowych  

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

24.05.2022 r. 

13.10-13.55 
(zajęcia) 

14.00-16.15 
(omówienie zajęć) 

Rozwijanie kreatywności i myślenia 

metaforycznego na lekcji języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 

13. wideokonferencja 
25.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Opracowywanie, dobór i adaptacja  

programów nauczania języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 

14. seminarium online 
1.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Opracowywanie, dobór i adaptacja  

programów nauczania języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki) 

Justyna  

Milejska-Cień 

15. warsztaty online  
4.05.2022 r. 

17.00-18.30 

Doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej  

na lekcjach języka polskiego – pytania  

i odpowiedzi dotyczące matury 2023 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 
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16. wideokonferencja 
11.05.2022 r. 

17.00-18.30 

Techniki uczenia się i motywowania uczniów  

do samokształcenia na lekcjach języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

17. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego   

w  Częstochowie, 

 al. T. Kościuszki 8 

16.05.2022 r. 

14.25-15.10 
(zajęcia) 

15.15-16.45 
(omówienie zajęć) 

Lekcja czytania tekstu retorycznego  

na przykładzie „Kazań sejmowych” P. Skargi 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

18. warsztaty online  
18.05.2022 r. 

17.00-18.30 

Wykorzystanie wiedzy o filmie w realizacji 

podstawy programowej z języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

19. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego   

w  Częstochowie, 

 al. T. Kościuszki 8 

23.05.2022 r. 

14.25-15.10 
(zajęcia) 

15.15-16.45 
(omówienie zajęć) 

Korespondencja sztuk  funkcja symbolu  

w malarstwie J. Malczewskiego, „Brzezinie” 

 J. Iwaszkiewicza i filmowej adaptacji A. Wajdy 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

20. warsztaty online  
1.06.2022 r. 

17.00-18.30 

Elementy tutoringu w pracy polonisty  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

21. warsztaty online  
8.06.2022 r. 

17.00-18.30 

Korespondencja sztuk na lekcji języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 
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22. warsztaty online  
15.06.2022 r. 

17.00-18.30 

Doskonalenie metod i form pracy dydaktycznej  

na lekcjach języka polskiego – pytania  

i odpowiedzi dotyczące matury 2023 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

23. wideokonferencja 
20.06.2022 r. 

17.00-18.30 

Techniki uczenia się i motywowania uczniów   

do samokształcenia na lekcjach języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

24. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 2  

im. K. K. Baczyńskiego 

  w Częstochowie,  

ul. K. K.  Baczyńskiego 2A 

5.05.2022 r. 
14.30-16.45 

Uczeń z Ukrainy,  

z doświadczeniem migracji w naszej szkole 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

25. warsztaty online 
10.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Lekcje języka polskiego jako drugiego  

dla uczniów z Ukrainy, z doświadczeniem migracji. 

Prezentacja metody JES-POL 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 
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26. 
warsztaty 

 

Szkoła Podstawowa nr 49  

im. J. Kusocińskiego  

w Częstochowie,  

ul. Jesienna 42 

18.05.2022 r. 
14.30-16.45 

Uczeń z Ukrainy,  

z doświadczeniem migracji w naszej szkole 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

27. seminarium online 
24.05.2022 r. 
16.00-18.15 

Rozwijanie kreatywności na lekcjach  

języka polskiego w szkole podstawowej  

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

28. warsztaty online 
31.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Lekcje języka polskiego jako drugiego  

dla uczniów z Ukrainy, z doświadczeniem migracji. 

Prezentacja metody JES-POL 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 
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29. seminarium online 
7.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Rozwijanie kreatywności na lekcjach  

języka polskiego w szkole podstawowej  

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

30. seminarium online 
14.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Refleksje na zakończenie roku szkolnego  

(strategie aktywnego czytania,  

innowacyjność, kreatywność,  

praca z uczniem z doświadczeniem migracji).  

Wnioski do pracy na rok szkolny 2022/2023 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne; Publiczna 

SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP 

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek,  

SP Specjalna przy SOS-W nr 1,  
SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

MATEMATYKA 

1. seminarium online 
10.05.2022 r. 
16.00-18.15 

Lapbook – kreatywnie na lekcji matematyki  
w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 
Komorowska 

2. warsztaty online 
17.05.2022 r. 
16.00-18.15 

Gry i zabawy angażujące mózg  
na lekcji matematyki w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 
Komorowska 
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3. seminarium online 
24.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Od pomysłu do ewaluacji  projekt edukacyjny  

na lekcji matematyki w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

4. warsztaty online 
7.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Gry i zabawy angażujące mózg  

na lekcji matematyki w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

14.06 2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia) 

14.30-16.45 
(omówienie zajęć) 

Lekcja matematyki w klasie V:  

„Objętość prostopadłościanu” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

21.06.2022 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia) 

14.30-16.45 
(omówienie zajęć) 

Lekcja matematyki w klasie VII:  

„Powtórzenie i utrwalenie wiadomości  

o układzie współrzędnych” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

7. wideokonferencja 
30.06.2022 r. 

12.00-14.15 

Nauczyciel autorytetem w XXI wieku  

 kompetencje współczesnego  

nauczyciela matematyki 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

MUZYKA, EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  W  ZAKRESIE  EDUKACJI  MUZYCZNEJ 

1. warsztaty online 
9.05.2022 r. 

17.00-19.15 

Książki na lekcjach muzyki czyli jak pobudzać 

dziecięcą wyobraźnię i kreatywność 

nauczyciele muzyki 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 
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2. warsztaty online 
10.05.2022 r. 

17.00-19.15 

Tworzenie filmów edukacyjnych,  

obsługa programów muzycznych 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

3. warsztaty online 
11.05.2022 r. 

17.00-19.15 

Historia muzyki z pomysłem  

– jak zaangażować i zaciekawić uczniów 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

4. warsztaty online 
17.05.2022 r. 

18.00-20.15 

Ukulele – najprostszy z instrumentów.  

Nauka gry  cz.1 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

5. warsztaty online 
23.05.2022 r. 

16.00-18.15 
Gry planszowe na lekcjach muzyki 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

6. warsztaty online 
24.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Ukulele – najprostszy z instrumentów.  

Nauka gry cz. 2 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 
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7. warsztaty online 
30.05.2022 r. 

17.00-19.15 

Muzyczne dyplomy, plakaty i animacje  

w programie Canva na koniec roku szkolnego 

nauczyciele muzyki nauczyciele 

muzyki szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

8. warsztaty  

RODN „WOM”  

w Częstochowie,  

al. Jana Pawła II 126/130,  

sala nr 244 

31.05.2022 r. 
17.00-18.30 

Gdy żar zelżał…  

– o wypaleniu zawodowym nauczycieli muzyki 

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek, 

Magdalena Sawicka 

9. warsztaty online 
2.06.2022 r. 

17.00-19.15 

Tworzenie i adaptacja  

programów nauczania muzyki  

– przygotowanie do nowego roku szkolnego  

nauczyciele muzyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE 

1. warsztaty online  
5.05.2022 r. 

16.00-18.15 

Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej  

 aplikacja Nearpod 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 
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2. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

10.05.2022 r. 
9.45-10.30 

(zajęcia) 

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte:  

„Biznesplan”  

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

12.05.2022 r. 
8.00-8.45 

(zajęcia) 

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte:  

„Ubezpieczenia majątkowe” 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

19.05.2022 r. 
8.00-8.45 

(zajęcia) 

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte:  

„Ubezpieczenia osobowe”  

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

24.05.2022 r. 
12.30-13.15 

(zajęcia) 

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte:  

„Księgowość przedsiębiorstwa” 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

6. wideokonferencja 
21.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Planowanie i organizowanie pracy  

nauczyciela przedmiotów ekonomicznych  

w roku szkolnym 2022/2023 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 
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7. wideokonferencja 
28.06.2022 r. 

16.00-18.15 

Innowacje pedagogiczne w zakresie przedmiotów 

ekonomicznych odpowiedzią  

na potrzeby uczniów 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

8. 
konferencja 

 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

29.06.2022 r. 
10.00-12.15 

Zawody i kompetencje przyszłości  

 impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRYCZNE 

1. wideokonferencja 
12.05.2022 r. 

16.30-18.45 

Polski rynek pracy  

w perspektywie najbliższych lat 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych  

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

2. wideokonferencja 
18.05.2022 r. 

16.30-18.45 

Akademia elektryka – narzędzia  

dla nauczycieli i uczniów, wprowadzające nowości 

w zakresie technologii elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 
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3. 

zajęcia 

otwarte 

 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

24.05.2022 r. 

15.05-15.50 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć)  

Zajęcia otwarte:  

„Instalacje elektryczne” 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

4. wideokonferencja 
9.06.2022 r. 

16.30-18.45 

Akademia elektryka – narzędzia  

dla nauczycieli i uczniów, wprowadzające nowości 

w zakresie technologii elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

21.06.2022 r. 

15.05-15.50 
(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć)   

Zajęcia otwarte:  

„Instalacje elektryczne” 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

6. konferencja 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

29.06.2022 r. 

10.00-12.15 

Zawody i kompetencje przyszłości  

– impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 
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PEDAGOG SZKOLNY 

1. seminarium online 
10.05.2022 r. 

14.30-16.45 
Jak wspierać ucznia z doświadczeniem migracji 

pedagodzy szkolni,  
wychowawcy klas  

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 
częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

2. wideokonferencja 
17.05.2022 r. 

14.30-16.45 
Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 

pedagodzy szkolni,  
wychowawcy klas  

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 
częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

27.05.2022 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia) 

15.30-17.45 
(omówienie zajęć)   

Netykieta – zasady postępowania w sieci 

pedagodzy szkolni,  

wychowawcy klas  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

4. seminarium 

Szkoła Podstawowa  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

31.05.2022 r. 

14.30-16.45 

Zaburzenia jedzenia – przyczyny, objawy,  

szkolne działania profilaktyczne  

pedagodzy szkolni,  
wychowawcy klas  

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 
częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 
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5. wideokonferencja 
7.06.2022 r. 

14.30-16.45 

Autoagresja – przyczyny, objawy,  

szkolne działania profilaktyczne i interwencyjne 

pedagodzy szkolni,  

wychowawcy klas  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

14.06.2022 r. 

8.55-9.40 
(zajęcia) 

14.30-16.45 
(omówienie zajęć)   

Moje mocne strony 

pedagodzy szkolni,  

wychowawcy klas  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

7. seminarium 

Szkoła Podstawowa  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

22.06.2022 r. 

16.00-18.15 
Jak wspierać ucznia z doświadczeniem migracji 

pedagodzy szkolni,  

wychowawcy klas  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

 


