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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Częstochowie



Kim jest
nauczyciel-doradca

metodyczny?
Doradca metodyczny jest nauczycielem, który z racji

swojego doświadczenia i dorobku wspiera innych
nauczycieli tej samej specjalności w różnych aspektach
ich pracy. Łączy on swoją praktykę  pracy przy tablicy  

z pracą doradczą. Jest zatrudniony w ośrodku
doskonalenia nauczycieli. W założeniu doradca

metodyczny jest najbliżej nauczyciela, zna nauczycieli
ze swojego obszaru powierzenia, a oferta jego szkoleń 

i spotkań indywidualnych dostosowywana jest do
zdiagnozowanych potrzeb danej grupy.



Poznajcie naszych nauczycieli
- doradców metodycznych

Nauczyciel geografii w szkole podstawowej od ponad
trzydziestu lat. Pełniła funkcję dyrektora Gimnazjum i Zespołu
Szkół w Kłomnicach. Od lat współpracuje także z Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu jest Lipówka –
„Kopalnia zwrócona naturze”. W tym nieczynnym kamieniołomie
na podstawie ścieżki dydaktycznej rozwija zainteresowania
geologiczne oraz zapoznaje młodzież i nauczycieli z przyrodą
ożywioną i nieożywioną naszego regionu.
Najchętniej w swoich szkoleniach podejmuje tematykę:
regionalną, metod Edwarda de Bono, geograficznych
zagadek lateralnych, oceniania kształtującego oraz
ok-zeszytu. 

Język polski

Od dziewiętnastu lat jest nauczycielem języka polskiego 
w Szkole Podstawowej w Kruszynie. W swojej pracy
nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, prowadzi także
działalność kulturalną, współpracuje z Teatrem Śląskim oraz
innymi instytucjami. Jej uczniowie osiągają sukcesy w wielu
konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim 
i powiatowym.
Mocne strony: kreatywność, komunikatywność  oraz
innowacyjność. Zainteresowania: teatr, literatura i kino.
Najbardziej lubi szkolić z tematów:  Kreatywny polonista -
pomysły na ciekawe omówienie lektur szkolnych,
Lekturownik - niezbędnik ucznia. Działania innowacyjne
nauczyciela, Spotkania z poezją - pomysły i propozycje
działań w pracy z utworem poetyckim na lekcjach.

Geografia

Justyna Milejska-Cień

Barbara Kanoniak

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
polskiego szkół podstawowych, powiaty:
częstochowski i lubliniecki.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele
geografii szkół podstawowych, powiat
częstochowski.



Pracuje w VII Liceum Ogólnokształcącym im M. Kopernika 
w  Częstochowie, jest kreatywną, pełną pasji nauczycielką,
która „uczy uczniów, uczy się od uczniów i uczy się razem 
z uczniami”, wykorzystując nowoczesne metody nauczania.
Od 2001 roku prowadzi szkolne koło teatralne Grupa pod
wiszącym kotem, które ma na swoim koncie wiele nagród
ogólnopolskich i udział w międzynarodowych festiwalach
teatralnych. 
Jest realizatorką wielu projektów ogólnopolskich 
i międzynarodowych, jest animatorem kultury i nauczycielem
języka hiszpańskiego. Od wielu lat czynnie współpracuje 
z organizacją Centropa, z Gdańskim Wydawnictwem
Oświatowym oraz z częstochowskim Muzeum Monet i Medali
Jana Pawła II. 
Jest autorką opracowania "Poezja Juliana Tuwima w szkole". 
Kilkukrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta
Częstochowy, nagrodę Ministra Edukacji Narodowej i Medal
Komisji Edukacji Narodowej.
Ukończyła studia doktoranckie przy Wydziale Polonistyki UJ.
W 2015 roku nominowana do tytułu Nauczyciel Roku,
otrzymała wyróżnienie Animatora Kultury. Ma za sobą
doświadczenia edukacji międzynarodowej na Malcie.

Pedagog

Pedagog szkolny od wielu lat i doradca metodyczny, ze stażem
doradcy krótszym niż pedagoga szkolnego.
Mocne strony w pracy zawodowej: cierpliwość i dystans.
Zainteresowania poza pracą: książki, w szczególności biografie.
Najbardziej lubi szkolić z tematów: komunikacja
interpersonalna i inne umiejętności psychospołeczne,
profilaktyka w szkole, wychowanie w domu i w szkole - czyli
,,trudne sprawy". 

Język polski

Joanna Biczak

Beata Gendek-Barhoumi

Grupa docelowa szkoleń: pedagodzy szkolni
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
m. Częstochowy oraz  powiatów:
częstochowskiego i myszkowskiego.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
polskiego szkół ponadpodstawowych, 
z powiatów: częstochowskiego,
myszkowskiego, kłobuckiego i lublinieckiego.



Muzyka

Nauczycielka muzyki w Katolickiej Szkole Podstawowej SPSK 
w Częstochowie przy ul. Górnej, muzykoterapeuta,
arteterapeuta i wykładowca akademicki. 
Laureatka ogólnopolskiego konkursu: "Klasyka w klasie.
Najlepsza lekcja o muzyce polskiej". 
Prowadzi grupę na fb "Muzyka w szkole".
Mocne strony w pracy zawodowej: kreatywność i entuzjazm.
W wolnych chwilach: instruktorka żeglarstwa i entuzjastka 
gier planszowych. 
Szkolenia, które sprawiają jej najwięcej radości: metody
aktywizujące, pobudzanie dziecięcej kreatywności
muzycznej, kompetencje kluczowe oraz zabawy muzyczno-
ruchowe dla dzieci.

Wychowanie przedszkolne

Izabela Witek

dr Agnieszka Leszcz-Krysiak
nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej, pedagog, doktor nauk humanistycznych
w zakresie pedagogiki. Trenerka międzynarodowego
programu zdrowia psychicznego "Przyjaciele Zippiego"
i systemu "Edukacji Przez Ruch" Doroty Dziamskiej.
Autorka ponad 50 publikacji o charakterze naukowym 
i popularnonaukowym. 
Współtworzyła Śląską Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących
Zdrowie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe
zdobyte między innymi w pracy w domu małego dziecka,
która ukształtowała jej rozumienie dzieciństwa.
Jej pasja to jazda na rowerze, taniec i psychologia.
Fascynuje ją świat emocji i uczuć oraz umysł i jego
możliwości.
Szkolenia pani Agnieszki to dobra zabawa dla dzieci i...
nauczycieli.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele wychowania
przedszkolnego m. Częstochowy i powiatu
kłobuckiego.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele muzyki 
i edukacji muzycznej szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych m. Częstochowy oraz
powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego.



Język angielski

Język polski

Aleksandra Raźniak

Urszula Zaleska
Od ponad trzydziestu lat pracuje w I Liceum
Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Częstochowie.
Jako nauczycielka języka polskiego motywuje uczniów do
rozwijania zainteresowań z zakresu literatury i języka
polskiego, kultury żywego słowa, filozofii, teatrologii,
filmoznawstwa i dziennikarstwa prasowego.
Jest autorką programu autorskiego „Serce kultury”
realizowanego w ramach przedmiotu edukacja medialna.
Powołała do życia i współorganizuje od 2005 roku
Rejonowy Konkurs Literacki i Recytatorski 
im. L. Marjańskiej. Współpracuje z Częstochowskim
Oddziałem Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza,
Uniwersytetem im. J. Długosza, Muzeum Częstochowskim,
Muzeum Żydów Częstochowian, Teatrem im. A.
Mickiewicza oraz Ośrodkiem Kultury Filmowej „Iluzja”. Jej
pasje to: historia, film, opera, historia sztuki i śpiewanie 
w chórze.   
Mocne strony – komunikatywność i skoncentrowanie na
jakości.

jest doradcą metodycznym języka angielskiego od 5 lat,
najpierw w SOD, a obecnie w RODN „WOM” w Częstochowie
oraz nauczycielem języka angielskiego od 25 lat, niezmiennie
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy 
w Częstochowie. Przez 10 lat pracowała w charakterze
nauczyciela akademickiego. Jest egzaminatorem, trenerem
kompetencji kluczowych oraz autorem licznych publikacji, 
w tym materiałów dydaktycznych do podręczników.
W pracy poszukuje nowych i aktywizujących metod,
wykorzystuje dobre i sprawdzone rozwiązania cyfrowe,
realizuje projekty współpracy szkół, najpierw w ramach
programu Comenius, a obecnie Erasmus+, co więcej -
uwielbia kreatywność i innowację w procesie nauczania-
uczenia się. Prywatnie kocha podróże i te dalekie, i te bliskie,
najlepiej z bliskimi. Lubi smak w modzie oraz smak espresso o
poranku.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
angielskiego szkół podstawowych 
m. Częstochowy oraz powiatu 
 częstochowskiego.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
polskiego szkół ponadpodstawowych, 
m. Częstochowy.



Historia i WOS

Matematyka

Nauczycielka matematyki z ponaddwudziestopięcioletnim
doświadczeniem w nauczaniu dzieci i młodzieży.
Celem jej działań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych jest zindywidualizowane wspomaganie rozwoju
każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Dąży do wyposażenia swoich uczniów nie tylko w wiedzę 
i umiejętności dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia,
rozwiązywania równań, obliczania w pamięci i na papierze itp., ale
także rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność,
innowacyjność i przedsiębiorczość; umiejętności krytycznego 
i logicznego myślenia; rozbudzanie ciekawości, motywacji do
nauki oraz sprawne wykorzystywanie matematyki w życiu
codziennym.
Mocne strony w pracy zawodowej: zaangażowanie, kreatywność
oraz otwartość na nowe wyzwania.
Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, najchętniej w swoich
szkoleniach podejmuje tematykę wykorzystania środków
dydaktycznych i zasobów multimedialnych w nauczaniu
matematyki, motywowania uczniów do nauki,
uatrakcyjniania zajęć w kreatywny sposób oraz wspierania 
i wyrównywania szans uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.

Beata Domańska

Małgorzata Komorowska

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele historii 
i wiedzy o społeczeństwie szkół podstawowych
m. Częstochowy oraz powiatu
częstochowskiego.

nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i etyki, 
z doświadczeniem w pracy w szkole średniej i gimnazjum,
obecnie ucząca w Szkole Podstawowej nr 11 w Częstochowie.
Ciekawa świata entuzjastka kreatywności, krytycznego myślenia,
tutoringu, innowacyjności oraz neurodydaktyki, czyli szkoły
nowoczesnej i przyjaznej uczniom. Autorka m.in. innowacji
metodycznych "Dwie klepsydry ciszy" oraz "Nie bądźmy
obojętni". W swojej pracy historię (przeszłość) stara się łączyć 
z teraźniejszością i przyszłością.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele 
 matematyki szkół podstawowych 
m. Częstochowy oraz powiatu
częstochowskiego.



Język francuski

Język niemiecki

Od ponad dwudziestu lat uczy języka niemieckiego w Szkole
Podstawowej w Widzowie. Jest „nauczycielem ze smartfonem
w ręku”, ponieważ aktywnie korzysta z najnowszych technologii
i stale się dokształca. Jest egzaminatorem z zakresu egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu eksternistycznego. W pracy
zawodowej kładzie nacisk nie tylko na naukę, lecz także skupia
się na rozpoznawaniu słabych i mocnych stron ucznia, gdyż wie,
”że wszystkie dzieci potrzebują trochę pomocy, trochę nadziei 
i kogoś, kto w nie wierzy”. Zgłębia zagadnienia edukacji
włączającej.
Poza pracą chętnie podróżuje, odkrywa nowe miejsca i cieszy
się każdą chwilą spędzoną z najbliższymi. 
Na szkoleniach omawia przydatne strony edukacyjne dla
nauczycieli z zakresu nauczania języka niemieckiego oraz
przedstawia gotowe pomysły na lekcje pełne zabaw, 
gier i projektów.

Ewa Majchrzak

Katarzyna Pochwat

Nauczyciel języka francuskiego z dwudziestoletnim stażem.
Posiada doświadczenie pracy z każdą grupą wiekową osób.
Swoją przygodę z nauczaniem rozpoczęła w Gimnazjum nr 18 
w Częstochowie, pracowała również jako doradca metodyczny
w Samorządowym Ośrodku Doskonalenia w Częstochowie. Jej
aktualnym miejscem pracy jest Szkoła Podstawowa nr 53 im.
Marii Skłodowskiej - Curie i Liceum Samorządowe 
w Częstochowie. 
Jest nauczycielem poszukującym wciąż nowych dróg nauczania
języka obcego. Swoją postawą i odpowiednimi metodami
udowadnia, że język francuski nie jest tak trudny, jak może się
wydawać. Spod jej skrzydeł wyfrunęło mnóstwo pasjonatów
tego języka, a kilku z nich poszło w ślady swojego nauczyciela 
i dzisiaj pracuje w szkołach. 
Mocne strony szkoleń: kreatywne podejście i ciekawe tematy
dotyczące metodyki nauczania języka obcego. Dodatkowym
atutem jest prowadzenie szkoleń w języku francuskim.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
francuskiego szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych m. Bytom,
Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, powiaty:
będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki,
myszkowski, tarnogórski, zawierciański.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
niemieckiego szkół podstawowych 
m. Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego.



Wieloletni nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Od 23 lat
związana ze Szkołą Podstawową w Kruszynie.  Od 2019
roku pracuje jako doradca metodyczny RODN "WOM" 
w Częstochowie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Zna
potrzeby i oczekiwania nauczycieli z własnej praktyki, jak
również z racji długoletniego pełnienia funkcji Lidera WDN.
Lubi zdobywać nowe doświadczenia i wiedzę, którymi
chętnie i z pasją dzieli się z innymi. Mocne strony to:
kreatywne podejście do pracy z dziećmi. Nastawienie na
indywidualizację procesu dydaktycznego przy
jednoczesnej integracji zespołu klasowego. Poszukiwanie
innowacyjnych i alternatywnych metod, form i miejsc
edukacji. Ukierunkowanie na konsekwentne 
i systematyczne działanie. Zaangażowanie we
współpracę ze środowiskiem lokalnym, instytucjami
pomocowymi i edukacyjnymi. Dostrzeganie roli i wagi
współpracy nauczycieli z rodzicami, w zespołach
samokształceniowych oraz wymiany doświadczeń.
Tworzenie pomocy dydaktycznych. A to co najważniejsze
to niezachwiana wiara w potencjał i możliwości swoich
wychowanków.

Nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawo-
dowych w Lublińcu. Od ponad 20 lat pełni funkcję Kierownika 
Szkolenia Praktycznego. W swojej pracy poszukuje nowych
działań innowacyjnych, które przygotowują młodych ludzi do
wejścia na rynek pracy. Jest współautorką programów Erasmus+
”Dobry zawód - lepsza przyszłość” oraz „Europa kształci
zawodowo”.
Mocne strony: komunikatywność, kreatywność oraz otwartość
na nowe wyzwania. Najbardziej lubi szkolić z tematów: metody 
i techniki kształcenia na odległość, metody aktywizujące.

 Edukacja wczesnoszkolna

Katarzyna Trelińska

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej z powiatów:
częstochowskiego  kłobuckiego.

Przemioty ekonomiczne

Renata Pruska

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych
m. Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego.



Geografia

Język polski

 Jest nauczycielem języka polskiego 
z ponadtrzydziestoletnim stażem. Pracuje w Szkole
Podstawowej nr 50 im. gen.  W. Sikorskiego 
w Częstochowie. Lubi wędrówki po górach, dobrą muzykę 
i ciekawą literaturę. 
W swoich szkoleniach proponuje wymianę informacji 
i doświadczeń na temat nowoczesnych metod nauczania,
stosowania technologii informacyjnej na lekcjach języka
polskiego, realizowanych i planowanych innowacji, projektów
regionalnych i ogólnopolskich rozwijających kompetencje
ponadprzedmiotowe. Pomaga nauczycielom wspierać
uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz w
pracy z uczniami z doświadczeniem migracji.

Justyna Klimczak

Józef Żmudziński

Nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Tadeusza
Kościuszki w Mstowie.
Jej miejscem na Ziemi jest Mstów - urocza miejscowość
w północnej części Wyżyny Krakowsko-
Częstochowskiej.
Mocne strony w pracy zawodowej: otwartość,
kreatywność, komunikatywność i praca w zespole.
W wolnych chwilach: koordynator Powiatowego
Konkursu Wiedzy i Umiejętności "Jestem bezpieczny"
oraz Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych "Tropem
Wilczym" w Mstowie.
Najbardziej lubi szkolić z tematów: technologie
informacyjno-komunikacyjne, escape room 
w nauczaniu geografii, edukacja regionalna.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele języka
polskiego szkół publicznych i niepublicznych 
m. Częstochowy.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele
geografii szkół podstawowych m. Częstochowy
oraz powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego 
i lublinieckiego.



Jest nauczycielem przedmiotów zawodowych branży
elektrycznej z ponad 35-letnim stażem. Obecnie pracuje 
w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu, jest ekspertem 
z zakresu kształcenia zawodowego o charakterze
opiniodawczo-doradczym (w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). W swojej pracy
nieustannie poszukuje nowych rozwiązań, wspomaga
nauczycieli w rozwijaniu ich umiejętności metodycznych,
prowadząc różne formy szkoleń przewidzianych specjalnie
dla grupy zawodowej złożonej z nauczycieli przedmiotów
zawodowych branży elektrycznej. Mocne strony:
kreatywność, komunikatywność oraz innowacyjność.

Historia

Przedmioty zawodowe
elektryczne

Marek Żyłka

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele
przedmiotów zawodowych 
m. Częstochowy oraz powiatów:
częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego.

dr Jarosław Durka
Nauczyciel historii w Szkole Podstawowej nr 1 im. A. Mickiewicza
w Myszkowie. Wcześniej pracował w gimnazjum i liceum.
Doradca metodyczny z historii z wieloletnim stażem,
wykładowca akademicki. Jego zainteresowanie historią
przekłada się na pracę dydaktyczną, ale także naukową. Stale
współpracuje z Instytutem Pamięci Narodowej w ramach
projektu naukowego "Władze komunistyczne wobec Kościołów
i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944-1989".
Interesuje się też historią ziemiaństwa i stosunków polsko-
rumuńskich w XX wieku. Opublikował wiele artykułów i kilka
książek, w tym "Janusz Radziwiłł 1880-1967. Biografia
polityczna" (Warszawa 2011) i "Władze Polski  »ludowej« wobec
Jasnej Góry w latach 1945–1989" (Warszawa–Katowice 2021).
Jako nauczyciel edukuje o historii regionu. Był jednym 
z redaktorów czasopisma naukowego "Zeszyty Myszkowskie".
Jest współautorem książek o historii Myszkowa. Prowadzi
stronę na fb i na Academia.edu, gdzie udostępnia większość
swoich artykułów. W szkoleniach chętnie podejmuje tematy
dotyczące historii najnowszej i metod aktywizujących.

Grupa docelowa szkoleń: nauczyciele 
historii szkół podstawowych z powiatów: 
 myszkowskiego i lublinieckiego.



zadania doradców
metodycznych
1. Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu

umiejętności metodycznych.

2. Wspomaganie w planowaniu, organizowaniu i badaniu
efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, 
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów.

3. Pomoc w opracowywaniu, doborze i adaptacji
programów nauczania.

4. Inspiracja do podejmowania działań innowacyjnych.



Formy wsparcia
realizowane 
przez doradców

Warsztaty i szkolenia stacjonarne
oraz szkolenia online 

Konsultacje indywidualne i grupowe

Zajęcia otwarte, obserwacje zajęć

Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach
doradztwa metodycznego RODN "WOM" 
w Częstochowie są nieodpłatne.



Kontakt
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Częstochowie

https://www.womczest.edu.pl

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

Oferta-zapisy-informacje

Konsultacje indywidualne
doradców metodycznych

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

