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Oferta edukacyjna 
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek 

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 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 – 250 zł (brutto) przy 

liczebności grupy 25 osób, 300 zł (brutto) – od 26 do 50 osób w grupie, powyżej 50 uczestników szkolenia – 350 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). 
 
  
AWANS ZAWODOWY I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

8.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 

online) 

koszt szkolenia 

30,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Jadwiga Mielczarek 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 244 
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9.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 

online) 

koszt szkolenia 

30,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 

dyplomowanego 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Jadwiga Mielczarek 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 244 

12.09.2022 r. 

14.00-16.15 

warsztaty (+2 

godz. dyd. praca 

uczestnika online) 

Koszt szkolenia 

30,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 

mianowanego – nowe zasady 
 

(ustawy – Karta Nauczyciela w brzmieniu 

obowiązującym od 1 września 2022 r. oraz nowego 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez 

nauczycieli): 

1. nauczyciele zatrudniani w szkole począwszy  

od 1 września 2022 r., 

2. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed  

1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. 

nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, 

3. nauczyciele zatrudnieni w szkole przed  

1 września 2022 r., którzy do 31 sierpnia 2022 r. 

uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego lecz 

do 31 sierpnia 2027 r. nie uzyskają stopnia 

nauczyciela mianowanego według przepisów 

dotychczasowych. 

nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 244 

13.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 

online) 

koszt szkolenia 

30,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 

dyplomowanego – nowe zasady 
 

nauczyciele, którzy przed 1 września 2022 r.  

nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Jadwiga Mielczarek 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 244 

15.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Udany start – adaptacja zawodowa 

nauczyciela 

nauczyciele rozpoczynający 

pracę w przedszkolu, 

szkole, placówce 

Bożena 

Harasimowicz 
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15.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Nauczycielu informatyki, 

witaj na pokładzie!  

Kompendium wiedzy dla rozpoczynających 

przygodę z nauczaniem 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

16.09.2022 r. 

15.00-16.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Rola i zadania opiekuna stażu w procesie 

awansu zawodowego nauczyciela 

16.09.2022 r. 

(warsztaty online) 

16.09.-20.09.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Jadwiga Mielczarek 

20.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty 

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia 

jako czynnik osiągania wysokich wyników 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 244 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

18.10.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Kierowanie grupą i budowanie  

zespołu klasowego 

nauczyciele rozpoczynający 

pracę w szkole, placówce 

Bożena 

Harasimowicz 

27.10.2022 r. 

15.30-17.00 

warsztaty 

Vademecum profesjonalnego nauczyciela. 

Zarządzanie własną aktywnością i czasem 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Magdalena Sawicka 

RODN „WOM”, 

s. 236 

 
DORADZTWO ZAWODOWE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

6.10.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Wspieranie wielostronnego rozwoju ucznia 

– o sensie działań doradczych w szkole 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

doradcy zawodowi, 

wychowawcy klas  

Sylwia Kurcab 

11.10.2022 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wspieranie wielostronnego rozwoju ucznia 

– o sensie działań doradczych w szkole 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

doradcy zawodowi, 

wychowawcy klas  

Sylwia Kurcab 
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EDUKACJA ARTYSTYCZNA I REGIONALNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

22.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Kreatywne zajęcia artystyczne – inspirują, 

angażują, rozwijają.  

Przykłady rozwiązań metodycznych 

nauczyciele przedmiotów 

artystycznych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Sylwia Kurcab 

30.09.2022 r. 

9.00-12.00 

konferencja 

NSZZ „Solidarność” w Częstochowie 

i regionie w latach 1980 – 1985 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 

Maślikowski 

RODN „WOM”, 

Aula „Forum” 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

4.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty  

Gry i zabawy z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

Sylwia Kurcab 

Marta Lipska 

RODN „WOM”, 

s. 236 

20.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Arteterapia ukierunkowana na rozwój 

ucznia z trudnościami edukacyjnymi 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

wychowawcy świetlic 

szkolnych, wychowawcy 

klas, specjaliści szkolni 

Sylwia Kurcab 

Urszula Mielczarek 

 
EDUKACJA HUMANISTYCZNA, RELIGIA, ETYKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

8.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 

Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

cz. 1 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

Agnieszka Grudzińska 

13.09.2022 r. 

14.00-15.30 

webinarium 

NSZZ „Solidarność” – ruch społeczny 

czy związek zawodowy?  

nauczyciele historii,  

historii i teraźniejszości, 

wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 

Maślikowski 

15.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 

Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

cz. 2 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

Agnieszka Grudzińska 
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20.09.2022 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Literacki Patron Roku. 

 Odkrywanie Konopnickiej  

– znane i nieznane oblicza poetki 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

21.09.2022 r. 

16.30-18.00 

warsztaty 

Budujemy wolontarystyczny dream team 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

Jasna Góra 

28.09.2022 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Otwarte zasoby edukacyjne w pracy 

nauczyciela religii 

nauczyciele religii  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 238 

29.09.2022 r. 

15.00-17.15 

seminarium 

Od baśni do nowel  

– literackie światy Marii Konopnickiej  

na lekcjach języka polskiego 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 

s. 236 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

4.10.2022 r. 

14.00-16.15 

webinarium 

Wokół projektu „160 lat Powstania 

Styczniowego na ziemi częstochowskiej” 

nauczyciele historii,  

historii i teraźniejszości, 

wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 

Maślikowski 

5.10.2022 r. 

16.30-18.00 

warsztaty 

Budujemy wolontarystyczny dream team 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

RODN „WOM”, 

s. 244 

11.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Aplikacja Genially jako atrakcyjna forma 

przekazywania wiedzy na lekcjach 

języka polskiego 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka 

Grudzińska, 

Monika Sikora 

RODN „WOM”, 

s. 201 

12.10.2022 r. 

17.00-18.30 

konferencja 

Między oryginałem a fotokopią  

– spotkanie z relikwiami bł. Carlo Acutisa 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

ks. Grzegorz Borowik 

Jasna Góra 

18.10.2022 r. 

14.00-16.15 

warsztaty 

Warsztat nauczyciela historii,  

historii i teraźniejszości  

oraz wiedzy o społeczeństwie 

nauczyciele historii,  

historii i teraźniejszości, 

wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 

Maślikowski 

RODN „WOM”, 

s. 231 
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20.10.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

2022 – Rok Józefa Wybickiego.  

Tajemnice polskiego hymnu i jego autora 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

25.10.2022 r. 

14.00-15.30 

seminarium 

Częstochowska „Solidarność”. 

Reminiscencje pokonferencyjne 

nauczyciele historii,  

historii i teraźniejszości, 

wiedzy o społeczeństwie 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Sławomir 

Maślikowski 

RODN „WOM”, 

s. 231 

25.10.2022 r. 

15.00-16.30 

webinarium 

2022 – Rok Józefa Wybickiego.  

Tajemnice polskiego hymnu i jego autora 

nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

20.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty 

Planowanie pracy nauczyciela i ucznia 

jako czynnik osiągania wysokich wyników 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 244 

22.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Jesienna wyprawa Eko-patrolu. 

Wykorzystanie urządzeń mobilnych 

podczas zajęć w terenie 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 244 

Parki 

podjasnogórskie 

27.09.2022 r. 

16.00-18.15 

seminarium 

Matura 2023. Nowa formuła egzaminu 

maturalnego z chemii i fizyki 

nauczyciele chemii i fizyki 

szkół ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

Violetta Antkiewicz- 

-Kafarska 

RODN „WOM”, 

s. 244 

30.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty  

Zadania z geometrii analitycznej 

z programem GeoGebra 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 201 
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PAŹDZIERNIK 2022 r. 

4.10.2022 r. 

16.00-17.30 

webinarium 

Analiza, interpretacja i wykorzystanie 

wyników egzaminu maturalnego 

z matematyki w planowaniu 

pracy dydaktycznej 

nauczyciele matematyki 

szkół ponadpodstawowych 
Agnieszka Perczak 

10.10.2022 r. 

15.30-17.45 

konferencja 

Matura 2023 z matematyki  

wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak  

dr Tomasz Szwed 

RODN „WOM”, 

Aula „Forum” 

25.10.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty online 

Matura 2023, nowe typy zadań, nowe 

wymagania, nowa budowa arkusza 

nauczyciele matematyki 

szkół ponadpodstawowych 
Agnieszka Perczak 

27.10.2022 r. 

16.00-17.30 

webinarium 

Analiza, interpretacja i wykorzystanie 

wyników egzaminu ósmoklasisty 

z matematyki w planowaniu pracy 

dydaktycznej 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 
Agnieszka Perczak 

 
JĘZYKI OBCE I EDUKACJA EUROPEJSKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

13.09.2022 r. 

15.45-17.15 

webinarium 

Jak kreatywnie rozpocząć rok szkolny 

na lekcji języka obcego z „kropką” w tle. 

Przykłady dobrej praktyki. 

nauczyciele języka obcego 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

15.09.2022 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Zmiany w egzaminie maturalnym z 

języka angielskiego w 2023 roku 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

20.09.2022 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Smart & safe kids – lekcje języka 

angielskiego na temat 

bezpiecznego zachowania 

nauczyciele języka 

angielskiego przedszkoli 

i szkół podstawowych  

Marta Lipska 

RODN „WOM”, 

s. 201 

27.09.2022 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Zmiany w egzaminie maturalnym z języka 

angielskiego w 2023 roku 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

30.09.2022 r. 

15.45-17.15 

warsztaty 

Dlaczego warto poznać Turyngię? 

Pomysły na rozwijanie kompetencji 

kulturowych na lekcji języka niemieckiego 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

RODN „WOM”, 

s. 238 
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PAŹDZIERNIK 2022 r. 

3.10.2022 r. 

15.45-17.15 

webinarium 

Świętuj z nami Dzień Języka Niemieckiego! 

Kreatywne pomysły na uczenie 

poprzez działanie 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

4.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty  

Gry i zabawy z wykorzystaniem 

aplikacji mobilnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

Sylwia Kurcab 

Marta Lipska 

RODN „WOM”, 

s. 236 

7.10.2022 r. 

15.45-17.15 

warsztaty 

Warsztaty Goethe-Institut 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

RODN „WOM”, 

s. 231, 238 

18.10.2022 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Środowisko sprzyjające uczeniu się 

języka angielskiego.  

Pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają 

przebieg zajęć językowych 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych 

Marta Lipska 

RODN „WOM”, 

s. 236 

 
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

5.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Jak prawidłowo dokonać 

wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia i skonstruować 

indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny dla dziecka, ucznia 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

8.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 

Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

cz. 1 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

Agnieszka Grudzińska 

13.09.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 
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15.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole. 

Wsparcie kompetencji kadry pedagogicznej 

cz. 2 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

Agnieszka Grudzińska 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

3.10.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

4.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Ocena funkcjonalna 

ramą pracy nauczyciela 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 231 

10.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Rola i zadania pedagoga specjalnego 

w przedszkolu, szkole  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

17.10.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

24.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Organizacja i realizacja działań 

wspierających dziecko, ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w przedszkolu, szkole  

z udziałem pedagoga specjalnego 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

 
PEDAGOGICZNE WSPARCIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

22.09.2022 r. 

14.00-16.15 

wideokonferencja 

21 ciekawych, edukacyjnych stron 

internetowych, które warto znać 

i z nich korzystać bez logowania 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Ernest Pidzik 

Aneta Przybyłowicz 
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PAŹDZIERNIK 2022 r. 

5.10.2022 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Współczesna literatura jako forma 

wsparcia uczniów w sytuacji kryzysowej 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Katarzyna 

Kucharzewska 

Marta Małek 

17.10.2022 r. 

14.00-16.15 

warsztaty 

Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy 

Edukacyjnej w pracy dydaktycznej 

nauczycieli 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 

Anna Płusa 

RODN „WOM”, 

s. 238 

19.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Teatrzyk Kamishibai 

narzędziem promocji czytelnictwa 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Anna Hiller 

Anna Dąbrowska 

RODN „WOM”, 

s. 244 

25.10.2022 r. 

14.00-16.15 

wideokonferencja 

21 ciekawych, edukacyjnych stron 

internetowych, które warto znać 

i z nich korzystać bez logowania 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Ernest Pidzik 

Aneta Przybyłowicz 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

13.09.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

15.09.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Obserwacja pedagogiczna 

podstawą udzielania wsparcia 

i pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

na każdej lekcji 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

Urszula Mielczarek 

22.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Przykładowy program 

zajęć specjalistycznych 

podstawą udzielania wsparcia uczniom 

nauczyciele szkół 

podstawowych,  

specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 231 
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PAŹDZIERNIK 2022 r. 

3.10.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

4.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Ocena funkcjonalna 

ramą pracy nauczyciela 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 231 

6.10.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Zasady organizacji wsparcia udzielanego 

uczniom w ramach zajęć specjalistycznych 

w przedszkolu, szkole, placówce 

nauczyciele szkół 

podstawowych,  

specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 

10.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Rola i zadania pedagoga specjalnego 

w przedszkolu, szkole  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

17.10.2022 r. 

14.00-14.45 

wideokonferencja 

Zmiany organizacyjno-prawne w obszarze 

wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi w przedszkolu, szkole 

obowiązujące od września 2022 r.  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

20.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Arteterapia ukierunkowana na rozwój 

ucznia z trudnościami edukacyjnymi 

nauczyciele szkół 

podstawowych, 

wychowawcy świetlic 

szkolnych, wychowawcy 

klas, specjaliści szkolni 

Sylwia Kurcab 

Urszula Mielczarek 

24.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Organizacja i realizacja działań 

wspierających dziecko, ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

w przedszkolu, szkole  

z udziałem pedagoga specjalnego 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych, 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 
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ROZWÓJ SZKOŁY, WSPOMAGANIE OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

15.09.2022 r. 

13.00-13.45 

wideokonferencja 

Rola dyrektora w procesowym 

wspomaganiu przedszkola, szkoły, placówki 

dyrektorzy przedszkoli, 

szkół, placówek 
Sylwia Kurcab 

22.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Szkoła nie jest samotną wyspą, 

czyli słów kilka o współpracy 

ze środowiskiem 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

 
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

13.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Efektywna edycja 

prostych dokumentów szkolnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

15.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Sztuka tworzenia szablonu 

prezentacji na swoje lekcje 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

15.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Nauczycielu informatyki, 

witaj na pokładzie!  

Kompendium wiedzy dla rozpoczynających 

przygodę z nauczaniem 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

20.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Konstruowanie złożonego dokumentu 

na przykładzie raportu z badania 

edukacyjnego (egzamin, test, ankieta) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

22.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Tworzenie animacji komputerowej 

(wideoklipu) sposobem 

na atrakcyjną lekcję 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

27.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Gadżety komputerowe (wskaźnik, lupa, 

zegar i inne) ułatwiające prowadzenie lekcji 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

29.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Analiza wyników testu nauczycielskiego 

w arkuszu kalkulacyjnym 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

29.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 

informatyki źródłem dobrostanu 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
Magdalena Sawicka 

RODN „WOM”, 

s. 201 
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30.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty  

Zadania z geometrii analitycznej 

z programem GeoGebra 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 244 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

4.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Analiza wyników testu nauczycielskiego 

w arkuszu kalkulacyjnym 

nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

4.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

ScratchJr – programując duszka opowiedz 

jego historię 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

Monika Sikora 

RODN „WOM”, 

s. 201 

5.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Efektywna edycja prostych dokumentów 

szkolnych 

nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 201 

11.10.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Aplikacja Genially jako atrakcyjna forma 

przekazywania wiedzy na lekcjach języka 

polskiego 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
Monika Sikora 
RODN „WOM”, 

s. 201 

11.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Sztuka tworzenia szablonu prezentacji 

na swoje lekcje 

nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

13.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Konstruowanie złożonego dokumentu 

na przykładzie raportu z badania 

edukacyjnego (egzamin, test, ankieta) 

nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

17.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Wirtualny notes One Note – jedno 

narzędzie, szeroka gama możliwości 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

RODN „WOM”, 

s. 201 

20.10.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

„Hello, World!”  

Podstawy programowania w Pythonie 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
Monika Sikora 

25.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Autodiagnoza i interpretacja 

poziomu własnych kompetencji cyfrowych 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

27.10.2022 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Nowości i funkcjonalności 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

6.10.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty 

„Trudne tematy” wyzwaniem 

dla nauczycieli wychowania 

do życia w rodzinie 

nauczyciele wychowawcy, 

wychowania do życia 

w rodzinie  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 

s. 231 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

14.09.2022 r. 

14.30-15.15 

wideokonferencja 

Zmiany w podstawie programowej 

przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" 

nauczyciele edukacji 

dla bezpieczeństwa szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

19.09.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Bezpieczny powrót do szkoły 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

6.10.2022 r. 

15.00-17.15 

konferencja 

Bezpieczni w cyberprzestrzeni  

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 

Eugeniusz Romański 

Komenda Miejska 

Policji 

w Częstochowie 

RODN „WOM”, 

Aula „Forum” 

27.10.2022 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Pierwsza pomoc przedmedyczna. 

Działania w sytuacjach symulowanych 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 

Ochotniczy Sztab 

Ratownictwa 

i Łączności 

w Częstochowie 

RODN „WOM”, 

s. 244 
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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

22.09.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Jesienna wyprawa Eko-patrolu. 

Wykorzystanie urządzeń mobilnych 

podczas zajęć w terenie 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 244 

Parki 

podjasnogórskie 

26.09.2022 r. 

15.00-16.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych dziecka 

 26.09.2022 r. 

(warsztaty online) 

26.09.- 30.09.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

rozpoczynający pracę 

zawodową 

Jadwiga Mielczarek 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

4.10.2022 r. 

14.00-15.30 

wideokonferencja 

„Przyjaciele Zippiego”.  

Program promocji zdrowia psychicznego 

dzieci w wieku 5-9 lat  

– zasady wdrażania programu w placówce 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej, 

pedagodzy szkolni 

Jadwiga Mielczarek 

4.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

ScratchJr – programując duszka opowiedz 

jego historię 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

Monika Sikora 

RODN „WOM”, 

s. 201 

17.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Świat wartości dziecka – przyjaźń  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 244 

24.10.2022 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny 

 – pomysły na wspólny czas z dzieckiem  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 244 

 
WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA I OPIEKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

WRZESIEŃ 2022 r. 

19.09.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Bezpieczny powrót do szkoły 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 
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20.09.2022 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Smart & safe kids – lekcje języka 

angielskiego na temat  

bezpiecznego zachowania 

nauczyciele języka 

angielskiego przedszkoli 

i szkół podstawowych  

Marta Lipska 

RODN „WOM”, 

s. 201 

22.09.2022 r. 

15.30-17.45 

warsztaty 

Jedność w różnorodności. 

Techniki budowania zespołu klasowego 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

RODN „WOM”, 

s. 236 

27.09.2022 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Podnoszenie efektywności procesu 

edukacyjnego poprzez gry i zabawy 

integracyjne 

nauczyciele, wychowawcy 

świetlic szkolnych  

szkół podstawowych  

Urszula Mielczarek, 

Sylwia Kurcab 

RODN „WOM”, 

s. 231 

29.09.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Opiekun samorządu uczniowskiego 

na trudne czasy 

nauczyciele opiekunowie 

samorządu uczniowskiego 

w szkole podstawowej 

Bożena 

Harasimowicz 

PAŹDZIERNIK 2022 r. 

6.10.2022 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Wspieranie wielostronnego rozwoju ucznia 

– o sensie działań doradczych w szkole 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych,  

doradcy zawodowi, 

wychowawcy klas  

Sylwia Kurcab 

11.10.2022 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wspieranie wielostronnego rozwoju ucznia 

– o sensie działań doradczych w szkole 

na poszczególnych etapach edukacyjnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych,  

doradcy zawodowi, 

wychowawcy klas  

Sylwia Kurcab 

18.10.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Kierowanie grupą  

i budowanie zespołu klasowego 

nauczyciele rozpoczynający 

pracę w szkole, placówce 

Bożena 

Harasimowicz 

20.10.2022 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Samorządne i samodzielne działania 

uczniów w szkole 

nauczyciele opiekunowie 

samorządu uczniowskiego 

w szkole podstawowej 

Bożena 

Harasimowicz 

25.10.2022 r. 

14.30-16.00 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Indywidualizacja procesu  

dydaktyczno-wychowawczego wsparciem 

dla ucznia z trudnościami w nauce   

25.10.2022 r. 

(warsztaty online) 

25.10.- 28.10.2022 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

Urszula Mielczarek 

 
 

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/new/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: www.cbo. 
womczest.edu.pl)  

 w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: 
kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: www.womczest.edu.pl/new/zasoby-edukacyjne/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. 


