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Oferta edukacyjna 
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek 

MAJ/CZERWIEC 2022 r. 
 

 
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

Informujemy, że warunkiem koniecznym uczestnictwa nauczycieli w formach szkoleniowych organizowanych przez 

RODN „WOM” w Częstochowie jest uzupełnienie i przesłanie w wyznaczonym terminie rekrutacji karty zgłoszenia 

online na wybrane szkolenie, dostępnej pod adresem: kartazgloszenia.womczest.edu.pl oraz otrzymanie informacji 

zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo. 

W razie ewentualnej rezygnacji prosimy o pilne poinformowanie o tym nauczyciela-konsultanta prowadzącego 

szkolenie (telefonicznie lub pocztą elektroniczną). Taka informacja umożliwi udział w szkoleniach innym 

nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. 

 
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne  
Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – www.womczest.edu.pl 

(zakładka: Oferta edukacyjna -> Szkolenia rad pedagogicznych). Dyrektorów przedszkoli/szkół/placówek zachęcamy 

również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 220 zł (brutto) przy 

liczebności grupy do 20 osób, 250 zł (brutto) – powyżej 20 osób; w przypadku szkoleń z zakresu TIK tworzone są 

grupy 15 osobowe – 220 zł (brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie 

karty zgłoszenia online na stronie – www.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Karty zgłoszenia-> Rada 

pedagogiczna). Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej. 

 
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA – nieodpłatne  
Sieci realizowane przez nasz Ośrodek skupiają nauczycieli z różnych przedszkoli/szkół/placówek. Propozycje 

tematów sieci współpracy i samokształcenia znajdują się na stronie internetowej – www.womczest.edu.pl 

(zakładka: Oferta edukacyjna -> Sieci współpracy i samokształcenia). Są to dłuższe formy, realizowane podczas 

spotkań stacjonarnych oraz online z wykorzystaniem Platformy MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie. Dają 

możliwość: wymiany doświadczeń, analizy przykładów dobrej praktyki, tworzenia innowacyjnych rozwiązań, 

poszerzania kompetencji i zdobywania nowych umiejętności. Sieci są koordynowane przez nauczycieli-

konsultantów oraz nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie. W celu zapisania się do sieci 

prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online na stronie – www.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> 

Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia). 
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KURSY KWALIFIKACYJNE – odpłatne  

Temat Adresaci kursu Liczba godz./Cena Kierownik kursu 

Kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania 

oświatą 

nauczyciele zainteresowani 

nabyciem wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do zarządzania 

przedszkolem, szkołą i placówką 

218 godz. dydaktycznych 

1 950 zł 

Bożena 

Harasimowicz  

Kurs kwalifikacyjny 

w zakresie przygotowania 

pedagogicznego 

dla nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu 

osoby, które chcą uzyskać 

kwalifikacje pedagogiczne 

do zajmowania stanowiska 

nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu 

150 godz. dydaktycznych 

1 100 zł 
Urszula Mielczarek 

Kurs kwalifikacyjny 

w zakresie wychowania 

do życia w rodzinie 

nauczyciele zainteresowani 

nabyciem kwalifikacji 

do prowadzenia zajęć z przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie 

w szkole podstawowej 

240 godz. dydaktycznych, 

60 godz. praktyk 

1 990 zł 

Magdalena 

Sawicka 

Szczegółowe informacje – www.womczest.edu.pl (zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy kwalifikacyjne) 
 
KURSY DOSKONALĄCE – odpłatne 
W bogatej ofercie naszej placówki znajdują się również kursy doskonalące, które umożliwią poszerzenie wiedzy, 
doskonalenie umiejętności, rozwój warsztatu pracy nauczyciela. Szczegółowe informacje – www.womczest.edu.pl 
(zakładka: Oferta edukacyjna -> Kursy doskonalące). 
 
  

SZKOLENIA POZA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE 
 

KONGRES – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

17.05.2022 r. 

10.00-16.00 

XII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli 

Wychowania do Życia w Rodzinie 

– konferencja 
 

miejce kongresu: 

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 
 

zapisy:  

na stronie internetowej ORE w Warszawie 

nauczyciele WDŻ szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele-konsultanci, 

nauczyciele-doradcy 

metodyczni 

Elżbieta Doroszuk 

Dyrektor RODN 

„WOM” 

w Częstochowie, 

 ORE w Warszawie 

 
 



 
 

    

3 

 

SZKOLENIA STACJONARNE 
 

KONFERENCJE – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

24.05.2022 r. 

13.30-15.45 

Dziecko, uczeń z cukrzycą  

w przedszkolu i szkole 

– organizacja opieki, nauki, zadania 

nauczycieli 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”,  
Aula „Forum” 

Katarzyna Wąsowicz 

Monika Sikora 

Fundacja Pomoc 

Maltańska  

– Maltańska Służba 

Medyczna 

 
SEMINARIA – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

5.05.2022 r. 

15.30-17.45 

Wybrane metody motywowania uczniów 

do uczenia się 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

RODN „WOM”, 

s. 236 

Bożena Harasimowicz 

11.05.2022 r. 

15.30-17.45 
Wybrane metody motywowania uczniów 

do uczenia się 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

RODN „WOM”, 

s. 236 

Bożena Harasimowicz 

 
WARSZTATY – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

10.05.2022 r. 
cz.1 

17.05.2022 r. 
cz.2 

15.00-16.30 

Puzzle edukacyjne z testem 

nauczyciele bibliotekarze, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 201 

Aneta Przybyłowicz 
Ernest Pidzik 

10.05.2022 r. 

15.00-17.15 
Przygotowanie wersji przenośnej 

programów i danych 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 238 

Eugeniusz Romański 

13.05.2022 r. 

15.00-16.30 

 

Nauczyciel z pasją.  
Jak radzić sobie z emocjami własnymi 

i uczniów z uwzględnieniem  
aktualnej sytuacji migracyjnej? 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 231 

Magdalena Sawicka 
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17.05.2022 r. 

15.00-17.15 
Konserwacja i optymalizacja pracy 

komputera 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 238 

Eugeniusz Romański  

18.05.2022 r. 

15.30-17.45 
Komunikacja polsko-ukraińska 
z uwzględnieniem narzędzi TIK 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

RODN „WOM”, 
s. 201 

Katarzyna Wąsowicz 
Monika Sikora 

18.05.2022 r. 

16.00-17.30 
Media miejscem ewangelizacji 

młodego pokolenia 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Radio Jasna Góra 

27.05.2022 r. 

15.00-18.00 

Kodowanie i szyfrowanie metodą integracji 

międzykulturowej 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i szkół podstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 244 

Aleksandra Krawczyk 
Jadwiga Mielczarek 

27.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Nauczyciel z pasją.  

Jak radzić sobie z emocjami własnymi 

i uczniów z uwzględnieniem  

aktualnej sytuacji migracyjnej? 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 231 

Magdalena Sawicka 

30.05.2022 r. 

15.00-18.00 

Podstawy użytkowania narzędzia Excel 
w pracy nauczyciela 

wychowania fizycznego 

nauczyciele wychowania 

fizycznego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 201 

Katarzyna Wąsowicz 

Monika Sikora 

31.05.2022 r. 

15.00-17.15 
Zastosowanie programu GeoGebra 

na lekcjach matematyki 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 238 

Agnieszka Perczak 

CZERWIEC 2022 r. 

2.06.2022 r. 

13.30-15.45 

Montaż filmiku ze zdjęć  

i wideoklipów w Animoto 

nauczyciele bibliotekarze, 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 238 

Aneta Przybyłowicz 

Ernest Pidzik 

2.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. 
Umiejętności komunikacyjne 

w pracy z uczniami 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 231 

Magdalena Sawicka 

2.06.2022 r. 

15.30-17.45 
Komunikacja polsko-ukraińska 
z uwzględnieniem narzędzi TIK 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

RODN „WOM”, 

s. 201 

Monika Sikora 

Katarzyna Wąsowicz 
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3.06.2022 r. 

15.45-17.15 

Kreatywne wykorzystanie wybranych 

narzędzi multimedialnych w pracy 

z uczniem cudzoziemskim 

na lekcji języka obcego 

nauczyciele języka obcego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 

s. 238 

Dorota Liberda 

4.06.2022 r. 

10.00-13.00 

Edukacja ekologiczna w środowisku 

i na rzecz środowiska.  

Realizacja zajęć w terenie 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Blachownia, 

 ścieżka edukacyjna 

przy zbiorniku 

wodnym 

Aleksandra Krawczyk 

Jadwiga Mielczarek 

8.06.2022 r. 

15.00-17.15 

Gry i zabawy terenowe  

z wykorzystaniem aplikacji mobilnych 

nauczyciele przedmiotów 

artystycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

RODN „WOM”, 
s. 244 

Sylwia Kurcab 
Marta Lipska 

8.06.2022 r. 

16.00-17.30 

 

Katecheza w eterze. Katechetyczna rola 

środków społecznego przekazu 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Radio Jasna Góra 

9.06.2022 r. 

15.00-17.15 
Zadania egzaminacyjne w programie 

GeoGebra 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 238 

Agnieszka Perczak 

9.06.2022 r. 

15.00-16.30 

 

Nauczyciel z pasją.  
Jak radzić sobie z emocjami własnymi 

i uczniów z uwzględnieniem  
aktualnej sytuacji migracyjnej? 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 231 

Magdalena Sawicka 

13.06.2022 r. 

15.00-16.30 

 

Nauczyciel z pasją.  
Jak radzić sobie z emocjami własnymi 

i uczniów z uwzględnieniem  
aktualnej sytuacji migracyjnej? 

 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

RODN „WOM”, 
s. 231 

Magdalena Sawicka 

14.06.2022 r. 

14.30-16.45 
Dziecko ze spektrum autyzmu 

w przedszkolu 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

RODN „WOM”, 
s. 236 

Aneta Żurek 

20.06.2022 r. 

14.30-16.45 
Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

RODN „WOM”, 
s. 236 

Aneta Żurek 
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SZKOLENIA ZDALNE 

 
KONFERENCJE ONLINE – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

17.05.2022 r. 

15.00-18.00 

XIII Forum Edukacji Twórczej połączone 
z warsztatami kreatywności plastycznej  

– Dziecięca Akademia Twórczości 

nauczyciele przedmiotów 

 artystycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Sylwia Kurcab 
Jadwiga Mielczarek 

 
WIDEOKONFERENCJE – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

6.05.2022 r. 

13.30-15.00 
Plastyka w szkole – inspiruje, angażuje 

i rozwija. Przykłady rozwiązań metodycznych 

nauczyciele przedmiotów 

artystycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Sylwia Kurcab 

9.05.2022 r. 

14.30-16.00 

Obserwacja pedagogiczna podstawą 
udzielania wsparcia i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

wychowawcy klas, 

specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek  

10.05.2022 r. 

12.00-13.30 
Rozwijanie kreatywności uczniów 

w pracy z lekturą 

nauczyciele bibliotekarze,  

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Platforma Skype 
dr Agata Arkabus 

Anna Płusa 

10.05.2022 r. 

14.00-14.45 
Ocena funkcjonalna bazą do planowania 

i realizowania wsparcia dla dziecka, ucznia 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 

10.05.2022 r. 

15.00-15.45 
Walory turystyczno-przyrodnicze Beskidów. 

Inspiracje metodyczne dla nauczycieli 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

10.05.2022 r. 

15.00-16.30 
Scratch – programowanie za pomocą puzzli 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
Monika Sikora 



 
 

    

7 

 

10.05.2022 r. 

15.45-17.15 

„Solidarni z Ukrainą”. Prezentacja otwartych 
zasobów edukacyjnych do wykorzystania 

w pracy z uczniami z Ukrainy 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Dorota Liberda 

11.05.2022 r. 

15.30-17.00 
Katecheza w dobie rewolucji kulturowej 

i wojny w Ukrainie 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

16.05.2022 r. 

14.00-14.45 
Ocena funkcjonalna bazą do planowania 

i realizowania wsparcia dla dziecka, ucznia 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i szkół podstawowych  

Aneta Żurek 

17.05.2022 r. 

14.30-16.00 

Wieloaspektowość tutoringu w szkole 
podstawowej – przykłady praktycznych 

działań  

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

wychowawcy klas, 

specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek 
Magdalena Cierpiał 
Przemysław Lenart 

Konrad Dawid, 
nauczyciele 

i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 38 

w Częstochowie 

17.05.2022 r. 

15.00-15.45 
Smart & safe kids – lekcje języka angielskiego 

na temat bezpiecznego zachowania  

nauczyciele języka 

angielskiego wychowania 

przedszkolnego i szkół 

podstawowych  

Marta Lipska 

18.05.2022 r. 

15.00-16.30 
Współczesna literatura jako forma wsparcia 

uczniów w sytuacji kryzysowej 

nauczyciele bibliotekarze, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Katarzyna 
Kucharzewska 
Marta Małek 

18.05.2022 r. 

15.45-17.15 

ODWOŁANE!!! 

Jak rozwijać kompetencje wielokulturowe 
na lekcji języka obcego 

nauczyciele języka 

obcego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Dorota Liberda 

19.05.2022 r. 

13.30-15.00 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.  
Prezentacja zmodyfikowanej wyszukiwarki  

„Wybieram szkołę”  
dedykowanej uczniom klas VIII i ich rodzicom 

na rok szkolny 2022/2023 

dyrektorzy, nauczyciele 

szkół podstawowych, 

rodzice uczniów 

Sylwia Kurcab 

19.05.2022 r. 

14.30-16.00 
Sfery rozwojowe i wartości filarami 

programu wychowawczo-profilaktycznego 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

wychowawcy klas, 

specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek 
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20.05.2022 r. 

15.45-17.15 

„Solidarni z Ukrainą”. Prezentacja otwartych 
zasobów edukacyjnych do wykorzystania 

w pracy z uczniami z Ukrainy 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Dorota Liberda 

23.05.2022 r. 

13.30-15.00 

Program „Przyjaciele Zippiego” 
– wsparcie odporności i zdrowia 

psychicznego dzieci (polskich i ukraińskich) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej, 

specjaliści szkolni 

Jadwiga Mielczarek 

23.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Wychowanie do wartości w szkole  
– znaczenie prawdy i dobra 

w życiu człowieka 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

27.05.2022 r. 

15.00-15.45 
Uczeń z nadwagą lub otyłością w szkole 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Katarzyna Wąsowicz 

30.05.2022 r. 

15.30-17.00 

Mocna szkoła na ścieżce 
do dobrego domu.  

Wspomaganie przez szkołę  
wychowawczej roli rodziny 

nauczyciele 

i wychowawcy klas szkół 

podstawowych 

Magdalena Sawicka 
dr Artur Dąbrowski 

CZERWIEC 2022 r. 

2.06.2022 r. 

14.30-16.00 

Elementy arteterapii, rysowane wierszyki 
wsparciem dla ucznia, 
w tym ucznia z Ukrainy 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

wychowawcy świetlic, 
szkolnych, wychowawcy 

klas, nauczyciele 
wychowania 

przedszkolnego  

Urszula Mielczarek  

2.06.2022 r. 

16.00-17.30 
Udzielanie i przyjmowanie informacji 

zwrotnej w dialogu z rodzicami 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

3.06.2022 r. 

14.30-16.00 

„Labolatoria przyszłości”. 
Wykorzystanie kształcenia wyprzedzającego 

w pracy z uczniami   

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 
Agnieszka Perczak 

6.06.2022 r. 

15.30-17.00 

Mocna szkoła na ścieżce 
do dobrego domu.  

Wspomaganie przez szkołę  
wychowawczej roli rodziny 

nauczyciele 

i wychowawcy klas szkół 

ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
dr Artur Dąbrowski 

9.06.2022 r. 

14.00-15.30 
Zintegrowana Platforma Edukacyjna 

wsparciem pracy pedagogicznej bibliotek 

nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Aneta Przybyłowicz 
Ernest Pidzik 
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9.06.2022 r. 

14.30-16.00 
Wsparcie psychopedagogiczne dla ucznia, 

w tym dla ucznia z Ukrainy 

wychowawcy świetlic 
szkół podstawowych, 

wychowawcy klas, 
nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 
specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek 

9.06.2022 r. 

15.00-15.45 
Uczeń z nadwagą lub otyłością w szkole 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Katarzyna Wąsowicz 

10.06.2022 r. 

15.00-15.45 
Realizacja projektów europejskich  

– przykłady dobrej praktyki 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

14.06.2022 r. 

15.00-15.45 
Teenagers on holidays – lekcje języka 

angielskiego na temat bezpiecznych wakacji 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

15.06.2022 r. 

15.00-15.45 
Teenagers on holidays – lekcje języka 

angielskiego na temat bezpiecznych wakacji 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

20.06.2022 r. 

14.30-16.00 
Bezpieczne wakacje 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

21.06.2022 r. 

14.00-14.45 

Jak dokonać wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia? 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 

 
WEBINARIA – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

5.05.2022 r. 

15.45-17.15 

Świętujemy Dzień Europy! 

Jak rozwijać kompetencje wielokulturowe 

na lekcji języka niemieckiego 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

Dorota Liberda 

9.05.2022 r. 

13.30-15.00 

Efekty zastosowania wybranych metod 

dydaktycznych w edukacji zdalnej 

na przykładzie modelu SAMR 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Bożena 

Harasimowicz 
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11.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 
Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

(część 2.) 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Grudzińska 
Dorota Liberda 

12.05.2022 r. 

15.00-16.30 
Indywidualizacja nauczania 

na lekcji informatyki 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

13.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 
Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

(część 2.) 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Grudzińska 
Dorota Liberda 

16.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Rozwój zawodowy nauczyciela informatyki 
– zakończenie stażu na stopień nauczyciela 

kontraktowego 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
Katarzyna Wąsowicz 

19.05.2022 r. 

16.00-17.30 

Diagnoza na wejściu jako podstawa 
planowania i organizowania kształcenia 

w szkole 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 
Eugeniusz Romański 

24.05.2022 r. 

15.00-16.30 
Biblioteczny escape room online nauczyciele bibliotekarze Anna Dąbrowska 

31.05.2022 r. 

14.00-15.30 

Rozwój i edukacja ucznia ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

(w tym ze spektrum autyzmu) 
na lekcji języka polskiego 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Grudzińska 
Aneta Żurek 

31.05.2022 r. 

15.30-17.00 
Podstawy programowania w języku Python 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
Monika Sikora 

CZERWIEC 2022 r. 

6.06.2022 r. 

15.30-17.00 
Wykorzystanie narzędzia webowego Padlet 

na lekcji informatyki 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
Monika Sikora 

Katarzyna Wąsowicz 

7.06.2022 r. 

16.00-17.30 
Jak sposób oceniania i poprawiania błędów 

wpływa na motywację do nauki? 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

8.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Rozwijanie umiejętności podstawowych 
i przekrojowych uczniów w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości” 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 
Szkoła Podstawowa 

im. J. Brzechwy 

w Radostkowie 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Blachowni 

9.06.2022 r. 

15.00-16.30 
Wykorzystanie bezpiecznych danych 

na wakacje 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 
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10.06.2022 r. 

15.45-17.15 

Wykorzystanie technologii informacyjno- 
-komunikacyjnych w pracy z uczniem 

cudzoziemskim na lekcji języka obcego 

nauczyciele języka obcego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

14.06.2022 r. 

13.30-15.00 
Metody kształtowania postaw 

patriotycznych 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 
dr Sławomir 
Maślikowski 

14.06.2022 r. 

16.00-17.30 
Modele pomiaru efektów uczenia się 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 
Eugeniusz Romański 

15.06.2022 r. 

13.30-15.00 
Częstochowscy żołnierze wyklęci 

nauczyciele historii i 

wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 
Maślikowski 

21.06.2022 r. 

13.30-15.00 
Metody kształtowania postaw 

patriotycznych 

nauczyciele historii 

szkół ponadpodstawowych 
dr Sławomir 
Maślikowski 

21.06.2022 r. 

15.00-16.30 
Promowanie edukacji czytelniczej 

poprzez grywalizację 
nauczyciele bibliotekarze Anna Dąbrowska 

 

WARSZTATY ONLINE – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

12.05.2022 r. 

14.30-16.45 

Tworzenie materiałów edukacyjnych 

na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 

z wykorzystaniem teczki i kreatora 

nauczyciele przyrody, 

przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

19.05.2022 r. 

15.00-17.15 

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. 

Jak właściwie zarządzać stresem własnym 

i uczniów? 

wychowawcy klas, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i  ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
Bożena Harasimowicz 

CZERWIEC 2022 r. 

2.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Jak budować atmosferę sprzyjającą nauce 

języka obcego –  praca z dziećmi w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

nauczyciele języka obcego 

wychowania 

przedszkolnego i szkół 

podstawowych  

Marta Lipska 

Jadwiga Mielczarek 

6.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Jak opracować program własny nauczania 

języka angielskiego w szkole 

ponadpodstawowej – główne założenia, 

zasady opracowania, wdrażania 

i modyfikacji 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół  

ponadpodstawowych 

Marta Lipska  
Sylwia Kurcab 
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6.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych 

w pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 

7.06.2022 r. 

14.30-16.45 
Gamifikacja w edukacji 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

21.06.2022 r. 

15.00-17.15 

Indywidualizacja pracy  
z uczniem otyłym na lekcji 

wychowania fizycznego 

nauczyciele wychowania 

fizycznego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Katarzyna Wąsowicz 

 

WARSZTATY ONLINE Z PRACĄ WŁASNĄ UCZESTNIKA – nieodpłatne 

Termin Temat Grupa docelowa Miejsce/Prowadzący 

MAJ 2022 r. 

4.05.2022 r. 

14.30-16.00 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
kontraktowego – procedury związane 

z zakończeniem stażu. 
4.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
4.05.-6.05.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Jadwiga Mielczarek 
Katarzyna Wąsowicz 

5.05.2022 r. 
15.00-16.30 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego – procedury związane 

z zakończeniem stażu  
5.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
5.05.-9.05.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Jadwiga Mielczarek 
Katarzyna Wąsowicz 

10.05.2022 r. 
14.30-16.00 

Rola i zadania opiekuna stażu w procesie 
awansu zawodowego nauczyciela 

10.05.2022 r. 
(warsztaty online) 

10.05.-13.05.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Jadwiga Mielczarek 
Katarzyna Wąsowicz 

12.05.2022 r. 
15.00-16.30 

Rozwijanie koncentracji uwagi  
ucznia polskiego i cudzoziemskiego  

na lekcji języka polskiego 
12.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
12.05.-18.05.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka 
Grudzińska 

Urszula Mielczarek 
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12.05.2022 r. 
16.00-17.30 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

12.05.2022 r. 
(warsztaty online) 

12.05.-17.05.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele  

szkół podstawowych 

odbywający 

staż na stopień 

nauczyciela mianowanego 

Bożena 
Harasimowicz 

13.05.2022 r. 

14.00-15.30 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
dyplomowanego – procedury związane 

z zakończeniem stażu 
13.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
13.05.-18.05.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Jadwiga Mielczarek 
Katarzyna Wąsowicz 

16.05.2022 r. 

14.30-16.00 

Wirtualne tablice interaktywne w pracy 
nauczyciela bibliotekarza 

16.05.2022 r. 
(warsztaty online) 

16.05.-19.05.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele bibliotekarze, 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Platforma Skype 
dr Agata Arkabus 

Anna Płusa 

17.05.2022 r. 

13.00-14.30 

Uczeń z umiarkowaną niepełnosprawnością 
intelektualną w szkole ogólnodostępnej  

17.05.2022 r. 
(warsztaty online) 

17.05.-20.05.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 
Aneta Żurek 

20.05.2022 r. 

15.00-16.30 

Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania 
fizycznego – zakończenie stażu na stopień 

nauczyciela kontraktowego 
20.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
20.05.-23.05.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

kończący staż na stopień 

nauczyciela 

kontraktowego, 

opiekunowie stażu 

Katarzyna Wąsowicz 

23.05.2022 r. 

16.00-17.30 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

23.05.2022 r. 
(warsztaty online) 

23.05.-27.05.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

odbywający staż 

na stopień nauczyciela 

mianowanego 

Bożena 
Harasimowicz 

30.05.2022 r. 
14.30-16.00 

Rozwijanie koncentracji uwagi  
ucznia polskiego i cudzoziemskiego  

na lekcji języka polskiego 
30.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
30.05.-3.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka 
Grudzińska 

Urszula Mielczarek 
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31.05.2022 r. 

13.30-15.00 

Analiza wybranych przepisów prawa 
na przykładzie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
31.05.2022 r. 

(warsztaty online) 
31.05.-3.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wiedzy 

o społeczeństwie 

szkół podstawowych  

dr Sławomir 
Maślikowski 

CZERWIEC 2022 r. 

7.06.2022 r. 

13.00-14.30 

Jak włączać w środowisko szkolne 
ucznia ze spektrum autyzmu  

7.06.2022 r. 
(warsztaty online) 
7.06.-10.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 

7.06.2022 r. 

13.30-15.00 

Analiza wybranych przepisów prawa 
na przykładzie 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
7.06.2022 r. 

(warsztaty online) 
7.06.-10.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wiedzy 

o społeczeństwie szkół 

ponadpodstawowych  

dr Sławomir 
Maślikowski 

7.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Kreatywny uczeń i nauczyciel – piszemy 
opowiadanie w aplikacji Story Jumper 

7.06.2022 r. 
(warsztaty online) 
7.06.-10.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka 
Grudzińska 
Anna Płusa 

10.06.2022 r. 

15.00-16.30 

Kreatywny uczeń i nauczyciel – piszemy 
opowiadanie w aplikacji Story Jumper 

10.06.2022 r. 
(warsztaty online) 

10.06.-14.06.2022 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka 
Grudzińska 
Anna Płusa 

13.06.2022 r. 

13.00-14.30 

Dostosowanie procesu edukacyjnego 
do potrzeb ucznia z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim 
13.06.2022 r. 

(warsztaty online) 
13.06.-17.06.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 

 
KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne 
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe 
nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: www.womczest.edu.pl/index.php/nauczyciele-konsultanci. 
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PUBLIKACJE – nieodpłatne  
Przyjmujemy artykuły do publikacji:  

 na łamach kwartalnika pt. „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”, wydawanego przez RODN „WOM” 
w Częstochowie – na adres redaktora: kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: cbo.womczest.edu.pl)  

 w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: 
kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: https://www.womczest.edu.pl/index.php/przyklady-dobrej-
praktyki).  

 

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych: 

ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129 
W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać temat i termin szkolenia. 

 


