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Oferta nauczycieli-doradców metodycznych  

w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół  

listopad – grudzień 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.  

Nauczyciele spoza woj. śląskiego mogą wziąć udział w szkoleniu tylko w przypadku wolnych miejsc i bez zaświadczenia o uczestnictwie. 

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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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. wideokonferencja 
9.11.2022 r. 

14.30-16.45 

Uczenie się przez zmysły  

– edukacja wczesnoszkolna 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

2. warsztaty 
Szkoła Podstawowa  

w Konopiskach,  

ul. Sportowa 7 

15.11.2022 r. 
13.00-15.15 

Propozycje prac plastycznych dla uczniów klas I-III. 

Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

3. warsztaty 
Szkoła Podstawowa nr 2 

im. A. Mickiewicza  
w Kłobucku, ul. Szkolna 1 

22.11.2022 r. 
15.00-17.15 

Propozycje prac plastycznych dla uczniów klas I-III. 

Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

w Kruszynie, 

 ul. Pocztowa 2 

29.11.2022 r. 
12.20-14.35 

Propozycje prac plastycznych dla uczniów klas I-III 

– Mikołajki 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  
im. T. Kościuszki  

w Pankach,  
ul. Tysiąclecia 17 

7.12.2022 r. 

12.00-14.15 

Ocenianie opisowe uczniów klas I-III sposobem  

na dokumentowanie postępów w nauce dziecka 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

6. seminarium online 
14.12.2022 r. 

14.30-16.45 

Podejmowanie działań innowacyjnych sposobem 

na uatrakcyjnianie procesu edukacyjnego. 

Przykłady dobrej praktyki 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 
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7. wideokonferencja 
21.12.2022 r. 

14.30-16.45 

Uczenie się przez zmysły  

– edukacja wczesnoszkolna 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

GEOGRAFIA 

1. wideokonferencja 
7.11.2022 r. 

16.00-17.30 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

na lekcjach geografii w klasie VIII 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

2. warsztaty 
Szkoła Podstawowa  

w Podlesiu, Podlesie 99,  
 Lelów 

16.11.2022 r. 
9.00-12.00 

Zasoby naturalne, gospodarcze i społeczne  

naszego regionu 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

3. wideokonferencja 
21.11.2022 r. 
16.00-17.30 

Adaptacja programu nauczania geografii  

w klasie VI szkoły podstawowej  

na przykładzie tematyki „Gospodarka Europy” 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie, 

 ul. Główna 18 

3.11.2022 r. 
8.00-8.45 

(zajęcia)  
15.00-17.15 

(omówienie zajęć) 

Lekcja powtórzeniowa z geografii w klasie VIII  

z wykorzystaniem technologii  

informacyjno-komunikacyjnych 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

5. wideokonferencja 
9.11.2022 r. 

17.00-19.15 
Atlas internetowy MappLab – wprowadzenie 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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6. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie, 

 ul. Główna 18 

14.11.2022 r. 

8.55-9.40 
(zajęcia)  

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Położenie i ukształtowanie powierzchni Europy 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

7. wideokonferencja 
23.11.2022 r. 
17.00-19.15 

Korelacje międzyprzedmiotowe  

na lekcjach geografii z wykorzystaniem  

platform edukacyjnych 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki,  

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

8. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  

w Zawadzie, 

 ul. Główna 18 

1.12.2022 r. 

8.55-9.40 
(zajęcia)  

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Krajobraz Niziny Mazowieckiej 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

9. warsztaty online 
7.12.2022 r. 

15.00-17.15 

Atrakcyjna lekcja geografii z wykorzystaniem atlasu 

internetowego MappLab 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

10. warsztaty online 
14.12.2022 r. 

15.00-17.15 

Atrakcyjna lekcja geografii z wykorzystaniem atlasu 

internetowego MappLab 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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HISTORIA 

1. seminarium online 
7.11.2022 r. 

17.00-18.30 

Planowanie pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych na lekcjach historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1  
im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie,  
ul. Leśna 1, s. 37 

15.11.2022 r. 
13.20-14.05 

(zajęcia)  
14.05-15.35 

(omówienie zajęć) 

Drama na lekcji historii  

w klasie VI szkoły podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

3. wideokonferencja 
23.11.2022 r. 

17.00-18.30 

Polskie symbole narodowe. Planowanie edukacji 
patriotycznej na lekcjach historii i podczas 

uroczystości szkolnych 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
A. Mickiewicza  
w Myszkowie,  

ul. Leśna 1, s. 37 

28.11.2022 r. 
14.05-15.35 

Nowoczesne aplikacje w innowacjach 
pedagogicznych na lekcjach historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

5. seminarium online 
5.12.2022 r. 

17.00-18.30 

Stan wojenny w regionie częstochowskim. 
Wykorzystanie tematyki regionalnej  

w opracowaniu i adaptacji programu nauczania 
historii w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

A. Mickiewicza  

w Myszkowie,  

ul. Leśna 1, s. 37 

16.12.2022 r. 
12.30-13.15 

(zajęcia)  
13.15-14.55 

(omówienie zajęć) 

Drama na lekcji historii  

w klasie V szkoły podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 
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7. seminarium online 
19.12.2022 r. 

17.00-18.30 
Cele i zadania szkoły a program nauczania historii 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. seminarium online 
17.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Jak zainteresować uczniów przeszłością?  
Motywacja w nauczaniu historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

2. 
warsztaty 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 
w Częstochowie,  
ul. Festynowa 24 

25.11.2022 r. 
12.45-15.00 

„Wehikuł czasu w pudełku” oraz lapbook.  
Działania innowacyjne w nauczaniu historii i 

wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej 
ODWOŁANE!! 

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 

2.12.2022 r. 
11.50-12.35 

(zajęcia) 
12.45-15.00 

(omówienie zajęć)  

II wojna światowa w programie nauczania historii 
w szkole podstawowej  

na przykładzie lekcji w klasie VIII:  
„Społeczeństwo polskie pod okupacją” 

ODWOŁANE!! 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

4. seminarium online 
8.12.2022 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 

5. seminarium online 
15.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Wyzwania edukacyjne XXI wieku  
– kompetencje 4K w realizacji podstawy 

programowej historii i wiedzy o społeczeństwie 
w szkole podstawowej  

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 
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JĘZYK ANGIELSKI 

1. wideokonferencja 
4.11.2022 r. 

15.00-17.15 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych na lekcji języka angielskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

2. warsztaty  

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie, 
 ul. Księżycowa 6 

9.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Lapbook na lekcji języka angielskiego sposobem  

na efektywne utrwalanie poznanego słownictwa  

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

3. wideokonferencja 
16.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Sprawność czytania w kontekście realizacji 

programu nauczania języka angielskiego  

na I etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie, 

 ul. Księżycowa 6 

28.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Lapbook na lekcji języka angielskiego sposobem  

na efektywne utrwalanie poznanego słownictwa 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie, 
 ul. Księżycowa 6 

5.12.2022 r. 

8.55-9.40 
(zajęcia)  

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Paddington Station, czyli metoda stacji 

zadaniowych w praktyce 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

6. wideokonferencja 
14.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych na lekcji języka angielskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 
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7. wideokonferencja 
19.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Sprawność czytania w kontekście realizacji 
programu nauczania języka angielskiego  

na I etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 
Aleksandra Raźniak 

JĘZYK FRANCUSKI 

1. webinarium 
2.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Czytanie książek jako metoda  

na naukę 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 
9.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Lekcja metodą stacji zadaniowych jako forma 

podsumowania materiału z języka francuskiego 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
powiaty: będziński, częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Skłodowskiej-Curie 

w Częstochowie, 

 ul. Orkana 95/109 

14.11.2022 r. 
15.30-17.45 

„Mały Książę” na lekcji języka francuskiego  

w szkole podstawowej – przygotowanie zajęć 

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 

21.11.2022 r. 
14.40-15.25 

(zajęcia)  

15.30-17.45 
(omówienie zajęć) 

„Moje miejsce na ziemi”  
– tworzenie makiety pokoju.  

Podsumowanie tematu „Ma maison” 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
powiaty: będziński, częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

5. webinarium 
30.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Ocenianie na lekcji języka francuskiego 

ODWOŁANE!! 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
powiaty: będziński, częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

VIII Liceum 

Ogólnokształcące 

Samorządowe  

w Częstochowie,  

ul. Worcella 22 

8.12.2022 r. 
12.35-13.20 

(zajęcia)  

13.30-15.45 

(omówienie zajęć) 

Tradycje Bożego Narodzenia we Francji  

– propozycja lekcji języka francuskiego 

nauczyciele języka francuskiego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  
(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 
powiaty: będziński, częstochowski, 
kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

7. seminarium online 
14.12.2022 r. 
16.00-18.15 

Gramatyka 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 
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JĘZYK NIEMIECKI 

1. warsztaty online 
9.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Planowanie lekcji języka niemieckiego  

w szkole podstawowej  

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 

2. warsztaty online 
16.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Wokół innowacji na lekcjach języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców 

Styczniowych  
w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

22.11.2022 r.  
15.00-17.15 

Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela  

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 

4. warsztaty online 
30.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Realizacja treści nauczania na lekcjach  

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 

5. warsztaty  

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców 

Styczniowych  
w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

6.12.2022 r.  
15.00-17.15 

Planowanie lekcji języka niemieckiego  
w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 

6. warsztaty online 
7.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela  

języka niemieckiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna Pochwat 
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7. warsztaty online 
14.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Wokół innowacji na lekcjach języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

JĘZYK POLSKI 

1. seminarium online 
3.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Tworzenie materiałów ćwiczeniowych służących 

przygotowaniu ucznia do matury z języka polskiego 

– notatka syntetyzująca 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

2. warsztaty 

VII Liceum 
Ogólnokształcące 
 im. M. Kopernika  
w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

8.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Tworzenie materiałów ćwiczeniowych służących 

przygotowaniu ucznia do matury z języka polskiego 

– wypowiedz argumentacyjna 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

3. seminarium online 
15.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Matura ustna z języka polskiego w nowej formule  

– pomysły na ćwiczenia w przygotowaniu ucznia 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

4. warsztaty 

VII Liceum 
Ogólnokształcące  
im. M. Kopernika  
w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

22.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Tworzenie materiałów ćwiczeniowych służących 

przygotowaniu ucznia do matury z języka polskiego 

– test historyczno-literacki 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 
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5. seminarium online 
29.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Matura języka polskiego na poziomie 

rozszerzonym – pomysły na ćwiczenia w 

przygotowaniu ucznia 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

6. seminarium 

VII Liceum 
Ogólnokształcące  
im. M. Kopernika  
w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

6.12.2022 r. 
16.00-18.15 

Matura ustna z języka polskiego w nowej formule  

– pomysły na ćwiczenia w przygotowaniu ucznia 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

7. seminarium online 
8.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Matura języka polskiego na poziomie 

rozszerzonym – pomysły na ćwiczenia w 

przygotowaniu ucznia 

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 

8.11.2022 r. 
13.10-13.55 

(zajęcia)  
14.00-16.15 

(omówienie zajęć) 

„W teatralnym kręgu” – realizacja działań 

innowacyjnych z zakresu edukacji teatralnej  

na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki)  

Justyna  

Milejska-Cień 

9. wideokonferencja 
16.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Spotkania z poezją. Pomysły i propozycje w pracy  

z utworem poetyckim na lekcji języka polskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

10. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców 

Styczniowych  
w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

22.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej dla uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 
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11. seminarium online 
30.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Cel i istota podejmowanych działań innowacyjnych 

na lekcjach języka polskiego w szkole 

podstawowej. Przykłady dobrej praktyki 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

12. wideokonferencja 
7.12.2022 r. 
16.00-18.15  

Dzieła polskiego romantyzmu  
w szkole podstawowej.  

Metody pracy z tekstem literackim 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  
Milejska-Cień 

13. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców 

Styczniowych  
w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

13.12.2022 r. 
13.10-13.55 

(zajęcia)  
14.00-16.15 

(omówienie zajęć) 

Magia Świąt Bożego Narodzenia.  
O niezwykłej przemianie Ebenezera Scrooge’a  

– bohatera „Opowieści wigilijnej” 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  
Milejska-Cień 

14. seminarium online 
14.12.2022 r. 

16.00-18.15  

Dzieła polskiego romantyzmu  

w szkole podstawowej.  

Metody pracy z tekstem literackim 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

15. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Słowackiego  
w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

8.11.2022 r. 
14.20-15.10 

(zajęcia)  
15.15-16.45  

(omówienie zajęć) 

Czy cierpienie ma sens?  
Interpretacja wiersza  J. Twardowskiego  

„Oda do rozpaczy” z zastosowaniem  
rutyny krytycznego myślenia MOST 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

16. warsztaty online 
14.11.2022 r. 
17.00-18.30 

Działania innowacyjne w kształceniu 
polonistycznym – od pomysłu do realizacji 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

17. warsztaty 

I Liceum Ogólnokształcące  
im. J. Słowackiego  
w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

22.11.2022 r. 
16.00-17.30 

Matura 2023  
– informacje, wskazówki, ćwiczenia 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 
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18. warsztaty online 
28.11.2022 r. 

17.00-18.30 

Praktyczne wykorzystanie wniosków z analizy 

próbnego egzaminu maturalnego CKE  

z języka polskiego na poziomie podstawowym 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

19. warsztaty 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

5.12.2022 r. 
15.00-16.30 

Interpretacja jako umiejętność rozwijana podczas 

lekcji języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

20. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

9.12.2022 r. 
12.45-13.30 

(zajęcia)  
13.35-15.05 

(omówienie zajęć) 

Przygotowanie ucznia  
do egzaminu maturalnego.  

Motywy autotematyczne w literaturze 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

21. seminarium online 
12.12.2022 r. 
17.00-18.30 

Tutoring rówieśniczy w edukacji i na lekcjach 
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

22. 
zajęcia 

otwarte  

Szkoła Podstawowa nr 50 
im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 
 ul. Starzyńskiego 10 

4.11.2022 r. 

10.45-11.30 
(zajęcia)  

11.50-14.05 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte w klasie VIII:  

Malarska metafora. Spotkania ze sztuką:  

J. Matejko „Bitwa pod Grunwaldem” 

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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23. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 

 ul. Starzyńskiego 10 

8.11.2022 r. 
15.00-17.15  

Wymagania na egzaminie ósmoklasisty  

z języka polskiego w 2023 roku w praktyce 

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 

24. seminarium online 
15.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Polonistyczne refleksje o pracy z uczniami  

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.  

Organizacja i planowanie działań innowacyjnych 

nauczyciela języka polskiego 

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 
22.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Streszczenie tekstu literackiego  

na egzaminie ósmoklasisty 

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. seminarium online 
29.11.2022 r. 

16.00-18.15  

Krytyczne myślenie 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 

27. seminarium online 
6.12.2022 r. 

16.00-18.15  

Krytyczne myślenie 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 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 

 ul. Starzyńskiego 10 

13.12.2022 r. 

15.00-17.15 
Streszczenie tekstu literackiego  

na egzaminie ósmoklasisty 

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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MATEMATYKA 

1. seminarium online 
8.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Poznać, zrozumieć, uczyć... Praca z uczniem  

ze spektrum autyzmu na lekcji matematyki 

 w szkole podstawowej – cz. 1 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

2. seminarium online 
15.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Poznać, zrozumieć, uczyć... Praca z uczniem  

ze spektrum autyzmu na lekcji matematyki  

w szkole podstawowej – cz. 2 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  
w Częstochowie,  
ul. Festynowa 24 

21.11.2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia)  
12.15-14.30 

(omówienie zajęć) 

Działania na liczbach w programie nauczania 

matematyki w szkole podstawowej na przykładzie 

lekcji w klasie VI: „Mnożenie” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

29.11.2022 r. 
15.00- 17.15 

Lapbook. Działania innowacyjne  

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 

5.12.2022 r. 
10.45- 11.30 

(zajęcia)  
12.15- 14.30 
(omówienie zajęć) 

Działania na liczbach w programie nauczania 

matematyki w szkole podstawowej na przykładzie 

lekcji w klasie VI: „Ułamek liczby” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

6. seminarium online 
13.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Grywalizacja – sposób na atrakcyjną i angażującą 

uczniów lekcję matematyki w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 



 
 

 
 

18 

Lp. Forma  Miejsce Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

MUZYKA, EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  W  ZAKRESIE  EDUKACJI  MUZYCZNEJ 

1. warsztaty online 
7.11.2022 r. 

17.00-19.15 
Fletowe ABC, czyli jak urozmaicać repertuar gry 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

2. warsztaty online 
8.11.2022 r. 

17.00-19.15 

Aby folklor nie był nudny – lekcje muzyki  

z wykorzystaniem metod aktywizujących 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

3. warsztaty online 
14.11.2022 r. 

17.00-19.15 
Kompetencje kluczowe na lekcjach muzyki 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 
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4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 17 

w Częstochowie,  

Al. Wojska Polskiego 130 

15.11.2022 r. 
15.00-17.15 

Z czego składa się muzyka?  

Zabawy muzyczno-ruchowe dla najmłodszych 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 7 

im. K.I. Gałczyńskiego  

w Częstochowie,  

ul. Zamenhofa 23 

17.11.2022 r. 
15.30-17.00 

Muzyczne energizery,  

czyli jak podnieść energię w grupie 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

6. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 22 

w Częstochowie  

im. G. Narutowicza,  

ul. Żabia 1 

22.11.2022 r. 
14.00-16.15 

Tańce zimowe i na Boże Narodzenie 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

7. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 26 

im. T. Kościuszki  

w Częstochowie  

ul. Rakowska 42 

29.11.2022 r. 
13.45-16.00 

Bum bum granie 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 
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8. warsztaty online 
1.12.2022 r. 

17.00-19.15 
Ukulele – świąteczne inspiracje 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

9. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 17 

w Częstochowie,  

Al. Wojska Polskiego 130 

13.12.2022 r. 
14.30-16.45 

Śpiew na lekcjach muzyki – rozśpiewanki, 

zabawianki i propozycje repertuarowe 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

14.11.2022 r. 
11.40-12.25 

(zajęcia)  
16.00-17.30 

(omówienie zajęć) 

Formy  zatrudnienia i rodzaje umów o pracę 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

2. warsztaty online 
22.11.2022 r. 

16.00-18.15 

Aplikacja Genialy  

– tworzymy scenariusz lekcji ekonomii 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 
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3. wideokonferencja 
7.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Moja innowacyjna działalność gospodarcza  

– ulga na start, preferencyjne składki 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

4. wideokonferencja 
13.12.2022 r. 

16.00-18.15 

Kompetencje personalne i społeczne  

na lekcjach przedmiotów ekonomicznych  

– metody realizacji 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRYCZNE 

1. konferencja 

RODN „WOM”  

w Częstochowie,  

al. Jana Pawła II 126/130 

9.11.2022 r. 
10.00-13.30 

Pracodawca – kluczowy partner  
w kształceniu zawodowym.  

2022 – Rok Rzemiosła  
w Województwie Śląskiem 

karta zgłoszenia: 
RODN "WOM" w Częstochowie - Karta zgłoszenia 

(womczest.edu.pl) 
– zakładka: konferencja 

nauczyciele przedmiotów 
zawodowych elektrycznych 
szkół ponadpodstawowych 
kształcących w zawodach 

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

Marek Żyłka,  

Marta Lipska, 

Monika Sikora 

2. warsztaty 

Zespół Szkół nr 1 

 im. E. Kwiatkowskiego  

w Myszkowie,  

ul. Kwiatkowskiego 18 

23.11.2022 r. 
15.30-18.15 

Rozwijanie umiejętności nauczycieli  

w opracowaniu, doborze i adaptacji programów 

nauczania przedmiotów zawodowych 

nauczyciele przedmiotów 
zawodowych elektrycznych 
szkół ponadpodstawowych 
kształcących w zawodach 

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

Marek Żyłka 

https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php
https://kartazgloszenia.womczest.edu.pl/karta1.php
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3. wideokonferencja 
7.12.2022 r. 

16.15-18.30 

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 

4. warsztaty 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  
ul. Klonowa 10 

14.12.2022 r. 
16.15-18.30  

Praktyczne zasady dotyczące druku 3D  

oraz przygotowanie modelu 3D  

na lekcjach przedmiotów elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

PEDAGOG SZKOLNY 

1. wideokonferencja 
15.11.2022 r. 

14.30-16.45 

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi  

zachowaniami uczniów?  

Metoda konstruktywnej konfrontacji 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

2. seminarium 

Szkoła Podstawowa 
 im. B. Chrobrego  
w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

23.11.2022 r. 
16.00-18.15 

Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 
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3. wideokonferencja 
29.11.2022 r. 

14.30-16.45 
Interwencja kryzysowa 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

4. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa 
 im. B. Chrobrego  
w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

2.12.2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia)  
13.30- 15.45 
(omówienie zajęć) 

Palenie jest niezdrowe 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

5. wideokonferencja 
6.12.2022 r. 

14.30-16.45 
Diagnozowanie i integrowanie zespołu klasowego 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

6. wideokonferencja 
13.12.2022 r. 

14.30-16.45 
Uczeń z nadpobudliwością psychoruchową 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

7. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa 

 im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

20.12.2022 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia)  
14.30-16.45 

(omówienie zajęć)  

Jak nie dać się złowić nałogowi? 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

 


