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Oferta nauczycieli-doradców metodycznych  

w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół  

styczeń – luty 2023 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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WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

1. wideokonferencja 
24.01.2023 r. 

16.00-17.30 
Jak mądrze dyscyplinować dzieci w przedszkolu? 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  
i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Przedszkole 

Zgromadzenia Sióstr 

Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

30.01.2023 r. 

10.00-12.15 

Spotkanie z Królewną Śnieżką.  

Jak zachwycić dzieci czytaniem? 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

3. seminarium online 
31.01.2023 r. 

16.00-17.30 

Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej  

– sposoby reagowania 

nauczyciele   

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

4. wideokonferencja 
16.02.2023 r. 

16.00-17.30 
Jak mądrze dyscyplinować dzieci w przedszkolu? 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 
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5. seminarium online 
21.02.2023 r. 

16.00-17.30 

Trudne sytuacje w grupie przedszkolnej  

– sposoby reagowania 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  
i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

6. warsztaty 

Przedszkole 

Zgromadzenia Sióstr 

Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

23.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Przygotowanie do nauki pisania i czytania  

w przedszkolu. Jak zrobić to ciekawie? 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  
i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. T. Kościuszki  

w Pankach,  

ul. Tysiąclecia 17 

4.01.2023 r. 

12.00-14.15 
Ocenianie opisowe uczniów klas I-III. 

Dokumentowanie postępów dziecka w nauce 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

9.01.2023 r. 
11.30-13.45 

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej 

– „Legendy znane i nieznane” 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

10.01.2023 r. 
12.20-14.35 

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej 

– „Z książką przez rok szkolny” 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 
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4. seminarium online 
31.01.2023 r. 

14.30-16.45 

Działania innowacyjne sposobem  
na uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego. 

Przykłady dobrej praktyki  
w edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

2.02.2023 r. 

12.20-14.35 

Innowacja pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej 

– „Legendy znane i nieznane” 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

6. seminarium online 
8.02.2023 r. 

14.30-16.45 

Planowanie oceniania opisowego uczniów klas I-III.  

Dokumentowanie osiągnięć szkolnych uczniów 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

7. seminarium online 
15.02.2023 r. 

14.30-16.45 

Otwarte zasoby edukacyjne w planowaniu  

pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

8. seminarium online 
22.02.2023 r. 

14.30-16.45 

Adaptacja programów nauczania  

edukacji wczesnoszkolnej.  

Realizacja kompetencji kluczowych 

nauczyciele  

edukacji wczesnoszkolnej  

(powiaty: częstochowski i kłobucki) 

Katarzyna Trelińska 

GEOGRAFIA 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. J. Kochanowskiego  

w Witkowicach,  

ul. Częstochowska 22 

11.01.2023 r. 

11.45-12.30 
(zajęcia)  

12.30-13.15  
(omówienie zajęć) 

Organizacja procesu dydaktycznego  

z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb ucznia 

na przykładzie lekcji geografii  

dotyczącej własnego regionu 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 
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2. wideokonferencja 
23.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Przykłady pomocy dydaktycznych wykonanych 

przez uczniów przydatnych na lekcji geografii   

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

3. wideokonferencja 
30.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Gospodarcze i społeczne znaczenie  

transportu lądowego. Planowanie i organizacja 

procesu dydaktycznego na lekcji geografii 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

4. wideokonferencja 
6.02.2023 r. 

16.00-17.30 

Opracowanie i dobór programu nauczania 
rozwijającego kreatywność ucznia  

na lekcji geografii 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

5. 
warsztaty 

 

Szkoła Podstawowa  

im. R. Traugutta  

w Janowie, ul. Szkolna 2 

15.02.2023 r. 

9.00-12.00 

Zmiany środowiska i klimatu naszego regionu  
w przeszłości geologicznej.  

Wskazówki metodyczne dla nauczycieli 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

6. wideokonferencja 
20.02.2023 r. 

16.00-17.30 

Propozycja innowacji pedagogicznej rozwijającej  

zainteresowania ucznia w zakresie astronomii 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

7. wideokonferencja 
4.01.2023 r. 

15.00-17.15 

Organizowanie procesu dydaktycznego  
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb  

ucznia na przykładzie lekcji geografii w klasie VII:  
„Rozwój dużych miast  

a zmiany w strefach podmiejskich” 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

8. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zawadzie, 

ul. Główna 18 

12.01.2023 r. 
8.00-8.45 

(zajęcia)  
17.00-19.15 

(omówienie zajęć) 

Środowisko przyrodnicze Ameryki 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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9. wideokonferencja 
17.01.2023 r. 

9.00-11.15 
Innowacje metodyczne na lekcjach geografii  

w szkole podstawowej – przykłady i inspiracje 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

10. wideokonferencja 
23.01.2023 r. 

9.00-11.15 

Edukacja regionalna w programie nauczania 

geografii w szkole podstawowej 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

11. warsztaty online 
1.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Wykorzystanie atlasu internetowego MappLab 

przykładem innowacyjnych działań nauczyciela 

geografii w szkole podstawowej 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

12. warsztaty online 
8.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Wykorzystanie atlasu internetowego MappLab 

przykładem innowacyjnych działań nauczyciela 

geografii w szkole podstawowej 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

13. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Zawadzie, 

ul. Główna 18 

16.02.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia)  
17.00-19.15 

(omówienie zajęć) 

Lekcja geografii w klasie V:  

„Krajobraz wysokogórski Tatr” w aspekcie 

planowania procesu dydaktyczno-wychowawczego 

nauczyciele geografii 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 
lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

14. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Zawadzie, 

ul. Główna 18 

20.02.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia)  
17.00-19.15 

(omówienie zajęć) 

Rolnictwo Danii i Węgier 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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HISTORIA 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie, sala 37 

9.01.2023 r. 
14.05-15.35 

Działania innowacyjne na lekcjach historii  
w szkole podstawowej  

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

2. seminarium online 
30.01.2023 r. 
17.00-18.30 

Adaptacja programu nauczania historii  
w zakresie realizacji edukacji regionalnej 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie, sala 37 

6.02.2023 r. 
14.05-15.35 

Adaptacja programu nauczania z historii  

w zakresie realizacji programu wychowawczego 

szkoły podstawowej 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 

im. A. Mickiewicza  

w Myszkowie, sala 37 

13.02.2023 r. 
14.05-15.35 

Planowanie procesu edukacyjnego na lekcjach 

historii w szkole podstawowej z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

5. seminarium online 
20.02.2023 r. 

17.00-18.30  

Święto Narodowe Trzeciego Maja i Narodowe 

Święto Niepodległości. Planowanie edukacji 

patriotycznej – lekcje historii i uroczystości szkolne 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

6. seminarium online 
27.02.2023 r. 

17.00-18.30  

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych  

z regionu częstochowskiego  

w edukacji historycznej i patriotycznej  

w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 
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HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. warsztaty 
Szkoła Podstawowa  

nr 11 w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

5.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Działania innowacyjne w nauczaniu historii  

i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. 

„Wehikuł czasu w pudełku” oraz lapbook. 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

2. seminarium online 
12.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Sketchnotka, czyli notatka wizualna  

na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie  

w szkole podstawowej 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

3. seminarium online 
17.01.2023 r. 

12.00-14.15 

Jak zainteresować uczniów przeszłością? 

Motywacja w nauczaniu historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

4. seminarium online 
2.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Jak uczyć historii w XXI wieku?  

Metody i techniki uczenia przyjazne mózgowi 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

5. 
zajęcia 

otwarte  

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

10.02.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia)  
12.45-15.00 

(omówienie zajęć) 

Rzeczpospolita Obojga Narodów i jej sąsiedzi  
w XVII wieku w programie nauczania historii  
w szkole podstawowej na przykładzie lekcji  

w klasie VI: „Barok i sarmatyzm” 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 
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6. seminarium online 
16.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Nauczyciel kreatorem edukacji  

na lekcji historii i wiedzy o społeczeństwie  

– projekt czy innowacja? 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

7. 
zajęcia 

otwarte  

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

24.02.2023 r. 
11.50-12.35 

(zajęcia)  
12.45-15.00 

(omówienie zajęć) 

Organizowanie procesu dydaktycznego  

z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb 

uczniów na przykładzie lekcji historii w klasie VIII: 

„Zimna wojna i wyścig zbrojeń” 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

JĘZYK ANGIELSKI 

1. 
zajęcia 

otwarte  

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Zdobywców Przestworzy 

w Częstochowie,  

ul. Księżycowa 6 

9.01.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia)  
13.30-15.00 

(omówienie zajęć) 

W świecie emocji. Ćwiczenia leksykalne  

z wykorzystaniem klocków  

na lekcji języka angielskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 
Aleksandra Raźniak 

2. warsztaty online 
16.01.2023 r. 

14.00-16.15 

Escape room z aplikacją Genially  

na lekcji języka angielskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

3. wideokonferencja 
27.01.2023 r. 

14.00-16.15 

CLIL w programie nauczania języka angielskiego  

na I i II etapie edukacyjnym – teoria i praktyka 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 
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4. warsztaty online 
1.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Escape room z aplikacją Genially  

na lekcji języka angielskiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Zdobywców Przestworzy 

w Częstochowie,  

ul. Księżycowa 6 

6.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Wykorzystanie kostek edukacyjnych na zajęciach 

języka angielskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

6. wideokonferencja 
15.02.2023 r. 

16.00-18.15 

CLIL w programie nauczania języka angielskiego  

na I i II etapie edukacyjnym – teoria i praktyka 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra Raźniak 

7. warsztaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 

im. Zdobywców Przestworzy 

w Częstochowie,  

ul. Księżycowa 6 

22.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Wykorzystanie kostek edukacyjnych na zajęciach 

języka angielskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 
Aleksandra Raźniak 

JĘZYK FRANCUSKI 

1. seminarium online 
4.01.2023 r. 

16.00-18.15 
Praca z tekstem na lekcji 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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2. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Częstochowie,  

ul. Wł. Orkana 95/109 

9.01.2023 r. 

14.40-15.25 
(zajęcia)  

15.30-17.45 
(omówienie zajęć) 

Postanowienia noworoczne  

– czas przyszły futur simple 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

3. seminarium online 
18.01.2023 r. 

10.00-12.15 
Ocenianie na lekcji języka francuskiego 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

4. webinarium 
25.01.2023 r. 

10.00-12.15 

Dzień Zakochanych  

– pomysły na lekcje 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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5. 
zajęcia 

otwarte 

VIII Liceum Samorządowe  

w Częstochowie,  

ul. Worcella 22 

9.02.2023 r. 

12.35-13.20 
(zajęcia)  

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Zwiedzamy miasta świata 

– zabytki, przemieszczanie się po mieście 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

6. webinarium 
15.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Jak słuchać, żeby rozumieć  

– kreatywne słuchanie na 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 
22.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Uczeń z dysleksją 

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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8. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Skłodowskiej-Curie  

w Częstochowie,  

ul. Wł. Orkana 95/109 

27.02.2023 r.  
14.40-15.25 

(zajęcia)  
15.30-17.45 

(omówienie zajęć) 

Ulubione zajęcia Francuzów  

– opis przebiegu dnia 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

JĘZYK NIEMIECKI 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

4.01.2023 r. 

15.00-17.15 

Sztuka opowiadania w języku niemieckim  

z wykorzystaniem teatru Kamishibai.  

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

2. webinarium 
11.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Wykorzystanie nowych technologii na lekcjach 

języka niemieckiego w szkole podstawowej. 

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

3. webinarium 
17.01.2023 r. 

10.00-12.15 

Nauczanie języka niemieckiego  

w szkole podstawowej z wykorzystaniem  

metody 6 klocków 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 
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4. webinarium 
18.01.2023 r. 

10.00-12.15 

Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych z wykorzystaniem mnemotechniki 

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 

1.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Wykorzystanie nowych technologii na lekcjach 

języka niemieckiego w szkole podstawowej. 

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

6. webinarium 
8.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Sztuka opowiadania w języku niemieckim  

z wykorzystaniem teatru Kamishibai.  

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

7. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

15.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Nauczanie języka niemieckiego  

w szkole podstawowej z wykorzystaniem  

metody 6 klocków 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 

8. webinarium 
22.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych z wykorzystaniem mnemotechniki 

na lekcjach języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna Pochwat 
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JĘZYK POLSKI 

1. warsztaty 
VII LO im. M. Kopernika  

w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

3.01.2023 r. 

16.00-18.15 
Matura ustna z języka polskiego w nowej formule 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

2. seminarium online 
16.01.2023 r. 

9.45-12.00 

Etyka w wypowiedzi pisemnej  

– ćwiczenia w argumentacji  

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

3. seminarium online 
18.01.2023 r. 

9.45-12.00 

Analiza matury próbnej  

– diagnoza i wnioski  

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

4. seminarium online 
23.01.2023 r. 

9.45-12.00 

Analiza matury próbnej  

– diagnoza i wnioski 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

5. warsztaty 
VII LO im. M. Kopernika  

w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

31.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Funkcjonalne wprowadzenie kontekstu  

do wypowiedzi argumentacyjnej – nowa formuła 

egzaminu maturalnego z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 
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6. seminarium online 
7.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Etyka w wypowiedzi pisemnej  

– ćwiczenia w argumentacji 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

7. warsztaty 
VII LO im. M. Kopernika  

w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18, s. 11 

16.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Funkcjonalne wprowadzenie kontekstu  

do wypowiedzi argumentacyjnej – nowa formuła 

egzaminu maturalnego z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

8. wideokonferencja 
4.01.2023 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 

9. seminarium online 
11.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Opowiadanie twórcze i wypowiedź 

argumentacyjna na egzaminie ósmoklasisty  

z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

10. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

31.01.2023 r. 

13.10-13.55 
(zajęcia)  

14.00-16.15 
(omówienie zajęć) 

Kobieta ambitna czy zbrodniarka?  

Portret psychologiczny Balladyny 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

11. seminarium online 
8.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Uczniowie o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej.  

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 
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12. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

15.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Gry i zabawy dydaktyczne na lekcjach języka 

polskiego w szkole podstawowej.  

Tworzenie materiałów edukacyjnych 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

13. wideokonferencja 
22.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Uczniowie o zróżnicowanych potrzebach 

edukacyjnych na lekcjach języka polskiego  

w szkole podstawowej.  

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

14. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych 

w Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

28.02.2023 r. 

13.10-13.55 
(zajęcia)  

14.00-16.15 
(omówienie zajęć)  

Ojczyzna w książce zamknięta – przebudzenie 

Skawińskiego, bohatera noweli  

Henryka Sienkiewicza „Latarnik” 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

15. warsztaty online 
9.01.2023 r. 

17.00-18.30 

Realizacja podstawy programowej  

języka polskiego w szkole ponadpodstawowej  

a kształtowanie kompetencji kluczowych 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

16. seminarium online 
16.01.2023 r. 

17.00-18.30 

Rutyny krytycznego myślenia na lekcji  

języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

17. warsztaty online 
23.01.2023 r. 
17.00-18.30 

Działania innowacyjne w kształceniu 

polonistycznym w szkole ponadpodstawowej  

– od pomysłu do realizacji 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 
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18. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

3.02.2023 r. 
12.45-13.30 

(zajęcia)  
13.35-15.05 

(omówienie zajęć) 

Spotkanie z poezją współczesną  

T. Różewicza i Cz. Miłosza  

(przygotowanie do ustnej części egzaminu maturalnego) 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

19. wideokonferencja 
7.02.2023 r. 

17.00-18.30 

Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela 

polonisty w szkole ponadpodstawowej  

jako element motywujący ucznia do nauki 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

20. warsztaty  

I Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

15.02.2023 r. 
15.30-17.00 

Ocenianie wypowiedzi argumentacyjnej  
zgodnie z zasadami oceny wypracowania 

maturalnego 2023 z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

21. seminarium online 
21.02.2023 r. 
17.00-18.30 

Interpretacja jako umiejętność kształcona podczas 
lekcji języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

22. seminarium online 
4.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Ocenianie włączające w edukacji polonistycznej  

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 
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23. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 

 ul. Starzyńskiego 10 

13.01.2023 r. 

10.45-11.30 
(zajęcia)  

11.50-14.05 
(omówienie zajęć) 

Zajęcia otwarte w klasie VIII:  

Myślowa kompozycja, czyli jak przedstawić  

swoje racje – argumentacja i polemika  

we fragmencie wywiadu Jana Pawła II 

„Przekroczyć próg nadziei” 

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 
17.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Rozprawka jako forma egzaminacyjna  

wypowiedzi uczniowskiej 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 

25. seminarium online 
31.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Praca z tekstem ikonicznym 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 
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26. seminarium 

Szkoła Podstawowa nr 50 
im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 
 ul. Starzyńskiego 10 

7.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Ocenianie włączające w edukacji polonistycznej  

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 
14.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Rozprawka jako forma egzaminacyjna  

wypowiedzi uczniowskiej 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. seminarium 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie, 

 ul. Starzyńskiego 10 

21.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Praca z tekstem ikonicznym 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 
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29. seminarium online 
28.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce  

i na egzaminie ósmoklasisty z 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 

MATEMATYKA 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

2.01.2023 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:  

„Kolejność wykonywania działań” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

2. wideokonferencja 
10.01.2023 r. 
16.00-18.15 

Na 100% – jak skutecznie pomóc uczniowi 
przygotować się do egzaminu ósmoklasisty  

z matematyki  

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

3. seminarium online 
17.01.2023 r. 
10.00-12.15 

„Odwrócona” lekcja matematyki pomysłem  
na innowacyjne działanie nauczyciela matematyki 

w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

4. warsztaty 
Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

1.02.2023 r. 

15.00-17.15 

Sketchnotka – atrakcyjne i twórcze notatki 

pomysłem na innowację na lekcji matematyki  

w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 
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5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11  
w Częstochowie,  
ul. Festynowa 24 

6.02.2023 r. 
10.45-11.30 

(zajęcia)  
12.15-14.30 

(omówienie zajęć) 

Równania z jedną niewiadomą w programie 
nauczania matematyki w szkole podstawowej  

na przykładzie lekcji w klasie VI:  
„Rozwiązywanie równań” 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

6. wideokonferencja 
14.02.2023 r. 

16.00-18.15 

„Radzisz sobie wyśmienicie…”. Rola informacji 

zwrotnej na lekcjach matematyki  

w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

7. seminarium online 
21.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Od pomysłu do ewaluacji – projekt edukacyjny  

na lekcjach matematyki w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

MUZYKA, EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  W  ZAKRESIE  EDUKACJI  MUZYCZNEJ 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 17 

im. S. Wyspiańskiego  

w Częstochowie,  

Al. Wojska Polskiego 130 

10.01.2023 r. 

14.30-16.00 

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 

2. warsztaty online 
16.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Innowacje pedagogiczne  

w zakresie nauczania muzyki 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 



 
 

 
 

23 

Lp. Forma  Miejsce Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

3. warsztaty 

RODN „WOM”  

w Częstochowie,  

Al. Jana Pawła II 126/130, 

sala nr 237 

17.01.2023 r. 

10.00-11.30  

Gitara dla początkujących  

– nauka gry dla nauczycieli, część 1 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

4. warsztaty online 
18.01.2023 r. 

16.00-18.15 
Wczesna edukacja rytmiczna dzieci 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

5. warsztaty 

RODN „WOM”  

w Częstochowie, 

Al. Jana Pawła II 126/130, 

sala nr 237 

20.01.2023 r. 

10.00-11.30  

Gitara dla początkujących  

– nauka gry dla nauczycieli, część 2 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

6. warsztaty online 
31.01.2023 r. 

17.00-19.15  

Ocenianie pracy uczniów na lekcjach muzyki  

w klasach starszych i w szkole ponadpodstawowej 

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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7. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 17 

im. S. Wyspiańskiego  

w Częstochowie,  

Al. Wojska Polskiego 130 

7.02.2023 r. 

14.30-16.45 

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 

8. warsztaty 

RODN „WOM”  

w Częstochowie,  

Al. Jana Pawła II 126/130, 

sala nr 237 

8.02.2023 r. 

15.30-17.00 

Gitara dla początkujących  

– nauka gry dla nauczycieli, część 3 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

9. warsztaty online 
13.02.2023 r. 

17.00-19.15  

Jak wykorzystać notowanie graficzne  

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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PRZEDMIOTY EKONOMICZNE 

1. warsztaty online 
24.01.2023 r. 

16.00-18.15 

Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej  

– aplikacja Edpuzzle 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

30.01.2023 r. 

12.30-13.15 
(zajęcia) 

31.01.2023 r. 

16.00-17.30 
(omówienie zajęć) 

Ubezpieczenia osobowe 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

17.02.2023 r. 
10.40-11.25 

(zajęcia) 
21.02.2023 r. 
16.00-17.30 

(omówienie zajęć) 

Rozmowa kwalifikacyjna 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

4. warsztaty online 
28.02.2023 r. 

16.00-18.15 

Korzyści pracy w grupie na przedmiotach 

ekonomicznych – tworzymy komiks  

w aplikacji Makebeliefscomix 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 
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PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRYCZNE 

1. wideokonferencja 
4.01.2023 r. 

16.15-18.30 

Oferta szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 

a treści nauczania wykraczające poza podstawy 

programowe kształcenia zawodowego 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

2. warsztaty 
Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

12.01.2023 r. 

16.15-18.30 

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych 

w pracy nauczyciela szkoły zawodowej kształcącej 

w zawodach elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

3. wideokonferencja 
25.01.2023 r. 

9.30-11.45 

Akademia elektryka – narzędzia dla nauczycieli  

i uczniów wprowadzające nowości  

w zakresie technologii elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 
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4. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

2.02.2023 r. 

15.05-15.50 
(zajęcia)  

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Instalacje elektryczne 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

5. wideokonferencja 
8.02.2023 r. 

16.15-18.30 

Zawody i kompetencje przyszłości  

w zawodach elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

6. warsztaty 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

15.02.2023 r. 

16.15-18.30 

Rozwijanie umiejętności nauczycieli  

w opracowaniu, doborze i adaptacji programów 

nauczania przedmiotów  

zawodowych elektrycznych 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

7. warsztaty online 
22.02.2023 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 
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PEDAGOG SZKOLNY 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 12  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

13.01.2023 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia)  

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Ja i moje emocje 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

2. wideokonferencja 
17.01.2023 r. 

10.00-11.30  
Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

3. wideokonferencja 
24.01.2023 r. 

10.00-11.30  
Interwencja kryzysowa 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 12 

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

2.02.2023 r.  

16.00-18.15 

Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami 

uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 
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5. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 12  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

10.02.2023 r. 

9.50-10.35 
(zajęcia)  

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Złość – jak sobie z nią radzić? 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

6. wideokonferencja 
14.02.2023 r. 

14.30-15.45  
Katalog szkolnych norm i konsekwencji 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

7. wideokonferencja 
21.02.2023 r. 

14.30-15.45  

Jak rozwijać bezpieczeństwo  

emocjonalne uczniów 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

8. wideokonferencja 
28.02.2023 r. 

14.30-15.45  

Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów 

jako zadanie szkolnej profilaktyki 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

 


