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Oferta edukacyjna 
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek 

STYCZEŃ/LUTY 2023 r. 
 

 
ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

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

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

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

zwrotnej potwierdzającej uczestnictwo. 

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

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

nauczycielom, znajdującym się na liście rezerwowej. 

 
SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH W PRZEDSZKOLU/SZKOLE/PLACÓWCE – odpłatne  

Propozycje tematów szkoleń rad pedagogicznych znajdują się na stronie internetowej – www.womczest.edu.pl 

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

również do zgłaszania własnych propozycji tematów szkoleń. Cena 1 godziny dydaktycznej – 250 zł (brutto) przy 

liczebności grupy 25 osób, 300 zł (brutto) – od 26 do 50 osób w grupie, powyżej 50 uczestników szkolenia – 350 zł 

(brutto). W celu zamówienia szkolenia dla rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia online 

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

Realizujemy również szkolenia rad pedagogicznych w formule zdalnej. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Karty zgłoszenia-> Sieć współpracy i samokształcenia). 

 

 

 

http://www.womczest.edu.pl/
http://www.womczest.edu.pl/
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KURSY KWALIFIKACYJNE – odpłatne  

Temat Adresaci kursu Liczba godz./Cena Kierownik kursu 

Kurs kwalifikacyjny 
z zakresu zarządzania 

oświatą 

nauczyciele zainteresowani 

nabyciem wiedzy i umiejętności 

niezbędnych do zarządzania 

przedszkolem, szkołą i placówką 

218 godz. dydaktycznych 

1 950 zł 

Bożena 

Harasimowicz  

Kurs kwalifikacyjny 

w zakresie przygotowania 

pedagogicznego 

dla nauczycieli praktycznej 

nauki zawodu 

osoby, które chcą uzyskać 

kwalifikacje pedagogiczne 

do zajmowania stanowiska 

nauczyciela praktycznej nauki 

zawodu 

150 godz. dydaktycznych 

1 100 zł 
Urszula Mielczarek 

Kurs kwalifikacyjny 

w zakresie wychowania 

do życia w rodzinie 

nauczyciele zainteresowani 

nabyciem kwalifikacji 

do prowadzenia zajęć z przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie 

w szkole podstawowej 

240 godz. dydaktycznych, 

60 godz. praktyk 

1 990 zł 

Magdalena 

Sawicka 

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

  
AWANS ZAWODOWY I ROZWÓJ OSOBISTY NAUCZYCIELA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

10.01.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Jak uczyć, żeby nauczyć. Koncentracja 
– możliwości kierowania uwagą uczniów 

10.01.2023 r. 
(warsztaty online) 

10.01-16.01.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Bożena 

Harasimowicz 

11.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

nauczyciele szkół 
i placówek w drodze 
awansu zawodowego  

Bożena 

Harasimowicz 

RODN „WOM”, 
s. 236 

17.01.2023 r. 

10.00-12.15 

seminarium 

Szkoła nie jest samotną wyspą,  
czyli kilka słów  

o współpracy ze środowiskiem 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

RODN „WOM”, 
s. 231 

    

    



 
 

    

3 

 

    

LUTY 2023 r. 

1.02.2023 r. 

15.30-18.30 

kurs doskonalący 

Koszt szkolenia 

70,00 zł 

Warsztat pracy mentora  

(rozpoczęcie kursu) 

Ostatnie 3 miejsca  

w promocyjnej cenie 70 zł 

nauczyciele pełniący 

funkcję mentora 

Jadwiga Mielczarek 
kierownik kursu 
RODN „WOM”, 

s. 236 

2.02.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty 

Jak uczyć, żeby nauczyć. Koncentracja 
– możliwości kierowania uwagą uczniów 

nauczyciele szkół   

i placówek 

Bożena 
Harasimowicz 

RODN „WOM”, 
s. 236 

7.02.2023 r. 

15.00-16.30 

webinarium 

Kompetencje wychowawcze nauczyciela. 
Jak właściwie zarządzać stresem własnym 

i uczniów? 

nauczyciele szkół   

i placówek 

Bożena 
Harasimowicz 

Magdalena Sawicka 

9.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Wypalenie zawodowe 

w kontekście zdrowia psychicznego 

nauczyciela i ucznia 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

Magdalena Sawicka 

23.02.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Jak uczyć, żeby nauczyć. Koncentracja 
– możliwości kierowania uwagą uczniów 

23.02.2023 r. 
(warsztaty online) 

23.02-28.02.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

Bożena 

Harasimowicz 

28.02.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

28.02.2023 r. 
(warsztaty online) 
28.02-6.03.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 

i placówek w drodze 

awansu zawodowego  

Bożena 

Harasimowicz 

 
 
EDUKACJA HUMANISTYCZNA, RELIGIA, ETYKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

4.01.2023 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Jak rozpoznawać newsy i fake newsy 
o Kościele 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

11.01.2023 r. 

16.00-17.30 

warsztaty 

Środki społecznego przekazu  
w służbie prawdzie 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Aleksandra Krawczyk 

Radio Jasna Góra 
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17.01.2023 r. 

11.00-13.15 

seminarium 

Jak w pracy na lekcjach języka polskiego 
wspierać rozwój ucznia z trudnościami 

w nauce, uwzględniając jego sferę 
emocjonalną 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
Urszula Mielczarek 

RODN „WOM”, 
s. 236 

24.01.2023 r. 

12.00-13.30 

webinarium 

Rok Romantyzmu jako źródło  
metodycznych inspiracji, czyli sposoby 

na romantyczne bestsellery 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

26.01.2023 r. 

11.00-12.30 

webinarium 

Rok Romantyzmu jako źródło  
metodycznych inspiracji, czyli sposoby 

na romantyczne bestsellery 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

LUTY 2023 r. 

1.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Wnioski z analizy wyników egzaminu 
 8-klasisty i ich wykorzystanie 

do efektywnego przygotowania uczniów 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

Agnieszka Grudzińska 

1.02.2023 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Katecheza w dobie globalizacji 

nauczyciele religii 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

7.02.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wnioski z analizy wyników egzaminu 
 8-klasisty i ich wykorzystanie 

do efektywnego przygotowania uczniów 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych  

Agnieszka Grudzińska 

8.02.2023 r. 

16.00-18.15 

warsztaty 

Pieśni i zabawy integracyjne  
 w roku liturgicznym 

nauczyciele religii 

przedszkoli 

i szkół podstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

RODN „WOM”, 

s. 244 

15.02.2023 r. 

15.30-17.45 

konferencja 

Komplementarność wiary i rozumu. 
Rozważania wokół encykliki  

 św. Jana Pawła II „Fides et ratio"  
 w 25 rocznicę ogłoszenia 

nauczyciele religii 

przedszkoli, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 

RODN „WOM”, 

s. 237 

23.02.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty 

Lekcje z kodami QR – pomysły dla polonisty  

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
Marta Lipska 

RODN „WOM”, 
s. 201 
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EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

17.01.2023 r. 

11.00-12.30 

webinarium 

Wykorzystanie otwartych zasobów 

edukacyjnych w pracy z uczniem 

o zdolnościach i zainteresowaniach 

w zakresie nauk przyrodniczych 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk  

LUTY 2023 r. 

6.02.2023 r. 

15.30-17.00 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Memy i komiksy pomysłem 
na nieszablonowe zajęcia z uczniami 

6.02.2023 r. 
(warsztaty online) 
6.02.-10.02.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk  

9.02.2023 r. 

15.30-18.30 

warsztaty 

Nowy typ zadań maturalnych z matematyki 
nauczyciele matematyki 

szkół ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 238 

17.02.2023 r. 

15.30-18.30 

warsztaty 

Quizy, awatary, qr-kody… 

Praktyczne wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

z uczniami 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 238  

21.02.2023 r. 

15.30-17.45 

warsztaty online 

Rachunek różniczkowy i całkowy 

z GeoGebrą 

nauczyciele matematyki 

szkół ponadpodstawowych 
Agnieszka Perczak 

23.02.2023 r. 

15.30-18.30 

warsztaty 

Rachunek różniczkowy i całkowy 

z GeoGebrą 

nauczyciele matematyki 

szkół ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 244 

28.02.2023 r. 

15.30-18.30 

warsztaty 

Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu 

matematyki 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

RODN „WOM”, 

s. 238 

 
 
 
 
 
 
 

JĘZYKI OBCE I EDUKACJA EUROPEJSKA 
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Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

12.01.2023 r. 

15.30-17.00 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Matura 2023 – order of events, 

facts vs opinions. Jak ćwiczyć nowe typy 

zadań z języka angielskiego 

12.01.2023 r. 

(warsztaty online) 

12.01.-17.01.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

23.01.2023 r. 

9.30-11.45 

warsztaty online 

Kölle Allaf! Jak rozwijać kreatywnie 

kompetencje kulturowe na zajęciach 

języka niemieckiego 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

23.01.2023 r. 

10.00-12.15 

warsztaty 

Zabawy ruchowo-językowe i gamifikacja  

w pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

nauczyciele języka obcego, 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Marta Lipska 
Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

24.01.2023 r. 

10.00-11.30 

warsztaty  

Jak pracować z uczniem z doświadczeniem 

migracji w polskiej szkole.  

Przykłady dobrej praktyki 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
RODN „WOM”, 

s. 231 

26.01.2023 r. 

10.00-11.30 

wideokonferencja 

Matura 2023 – drawing conclusions. 

Jak ćwiczyć nowe typy zadań z języka 

angielskiego 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

27.01.2023 r. 

10.00-11.30 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Matura 2023 – order of events, 

facts vs opinions. Jak ćwiczyć nowe typy 

zadań z języka angielskiego 

27.01.2023 r. 

(warsztaty online) 

27.01.-31.01.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

LUTY 2023 r. 

2.02.2023 r. 

15.45-17.15 

webinarium 

Jak dbać o swój wizerunek online. 

Przykłady dobrej praktyki na lekcji  

 języka obcego 

nauczyciele języków 

obcych nowożytnych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Aleksandra Krawczyk 
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7.02.2023 r. 

15.45-17.15 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do możliwości uczniów z dysleksją na lekcji 

języka niemieckiego 

7.02.2023 r. 

(warsztaty online) 

7.02.-10.02.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Urszula Mielczarek 

9.02.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wizyty zagranicznych wolontariuszy  

w polskich szkołach i placówkach 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Marta Lipska 

10.02.2023 r. 

15.45-17.15 

wideokonferencja 

Walentynki na wesoło. Inspiracje 

metodyczne do pracy z uczniem na lekcji 

języka obcego 

nauczyciele języków 

obcych nowożytnych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

 
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

3.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Szkoła przyjazna dla ucznia ze spektrum 

autyzmu 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym  

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

4.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Przedszkole przyjazne dla dziecka 

ze spektrum autyzmu 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

9.01.2023 r. 

15.00-15.45 

wideokonferencja 

ABC pedagoga specjalnego – rola i zadania pedagodzy specjalni Aneta Żurek 

16.01.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Edukacja włączająca zadaniem każdego 

nauczyciela 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 
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23.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Wyniki oceny funkcjonalnej jako rama 

pracy nauczyciela  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

24.01.2023 r. 

10.00-11.30 

warsztaty  

Jak pracować z uczniem z doświadczeniem 

migracji w polskiej szkole.  

Przykłady dobrej praktyki 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
RODN „WOM”, 

s. 231 

LUTY 2023 r. 

6.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Jak budować współpracę i porozumienie 

na rzecz wsparcia dziecka, ucznia 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, 

edukacyjnymi  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 
RODN „WOM”, 

s. 236 

7.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Praca z grupą, klasą ze zróżnicowanymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi  

– aspekt prawny 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

7.02.2023 r. 

15.45-17.15 

warsztaty online 

połączone z pracą 

własną uczestnika 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych 

do możliwości uczniów z dysleksją na lekcji 

języka niemieckiego 

7.02.2023 r. 

(warsztaty online) 

7.02.-10.02.2023 r. 

(praca własna uczestnika) 

nauczyciele języka 

niemieckiego szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Urszula Mielczarek 

20.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Praca z grupą, klasą ze zróżnicowanymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi  

– aspekt merytoryczny 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 
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PEDAGOGICZNE WSPARCIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

11.01.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Książka alternatywą dla internetu w czasie 

ferii zimowych 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Katarzyna 

Kucharzewska 

Marta Małek 

2.01.2023 r. –

15.06.2023 r. 

szkolenie na 

platformie 

Moodle 

Prawo autorskie w pracy nauczyciela 

bibliotekarza 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Anna Płusa 

platforma Moodle 

2.01.2023 r. –

15.06.2023 r. 

szkolenie na 

platformie 

Moodle 

Tworzenie webquestów 

przy wykorzystaniu witryn Google 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 

platforma Moodle 

LUTY 2023 r. 

10.02.2023 r. 

11.00-12.30 

wideokonferencja 

Nauczyciel bibliotekarz na zastępstwie 

nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 
Anna Płusa 

23.02.2023 r. 

14.00-16.15 

wideokonferencja 

21 ciekawych, edukacyjnych stron 

internetowych, które warto znać i z nich 

korzystać bez logowania 

nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych  

Aneta Przybyłowicz 

Ernest Pidzik 

 
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

3.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Szkoła przyjazna dla ucznia ze spektrum 

autyzmu 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym  

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

4.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Przedszkole przyjazne dla dziecka 

ze spektrum autyzmu 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

9.01.2023 r. 

15.00-15.45 

wideokonferencja 

ABC pedagoga specjalnego – rola i zadania pedagodzy specjalni Aneta Żurek 
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12.01.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Uczeń ze zróżnicowanymi potrzebami 

edukacyjnymi i rozwojowymi 

w procesie lekcyjnym  

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 

19.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Proces lekcyjny dostosowany 

do rozpoznanych stylów uczenia się 

i inteligencji wielorakich uczniów 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 

16.01.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Edukacja włączająca zadaniem każdego 

nauczyciela 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

23.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Wyniki oceny funkcjonalnej jako rama 

pracy nauczyciela  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

LUTY 2023 r. 

6.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Jak budować współpracę i porozumienie 

na rzecz wsparcia dziecka, ucznia 

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, 

edukacyjnymi  

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 
RODN „WOM”, 

s. 236 

7.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Praca z grupą, klasą ze zróżnicowanymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi  

– aspekt prawny 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

16.02.2023 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Rodzic i nauczyciel – jak rozmawiać 

i działać bez uprzedzeń 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

Magdalena Sawicka 
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20.02.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Praca z grupą, klasą ze zróżnicowanymi 

potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi  

– aspekt merytoryczny 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego, szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

oraz specjaliści, w tym 

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

 
ROZWÓJ SZKOŁY, WSPOMAGANIE OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

12.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Standardy dobrego samorządu 
uczniowskiego 

nauczyciele opiekunowie 

samorządu uczniowskiego 

szkół podstawowych 

Bożena 

Harasimowicz 

RODN „WOM”, 

s. 237 

LUTY 2023 r. 

16.02.2023 r. 

16.00-17.30 

wideokonferencja 

Rodzic i nauczyciel – jak rozmawiać 
i działać bez uprzedzeń 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 
Magdalena Sawicka 

21.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

„Laboratoria przyszłości” pomysłem 

na rozwijanie umiejętności podstawowych 

i przekrojowych uczniów 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 
Bożena 

Harasimowicz 

 
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

17.01.2023 r. 

10.00-13.00 

warsztaty 

Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w pracy z uczniem 

z doświadczeniem migracji 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 
Anna Płusa 

RODN „WOM”, 

s. 238 

19.01.2023 r. 

10.00-13.00 

warsztaty 

Wykorzystanie technologii informacyjno-

komunikacyjnych w pracy z uczniem 

z doświadczeniem migracji 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 
Anna Płusa 

RODN „WOM”, 

s. 238 

31.01.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Racjonalne wykorzystanie  

narzędzi cyfrowych. 

 Dzień Bezpiecznego Internetu 2023 

nauczyciele szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
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LUTY 2023 r. 

2.02.2023 r. 

15.45-17.15 

webinarium 

Jak dbać o swój wizerunek online. 

Przykłady dobrej praktyki na lekcji  

 języka obcego 

nauczyciele języków 

obcych nowożytnych szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda, 
Aleksandra Krawczyk 

7.02.2023 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Kształtowanie logicznego myślenia w pracy 

z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 
Monika Sikora  
RODN „WOM”, 

s. 238 

7.02.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Alternatywne edytory ekranowe 

do aktywnych tablic 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

9.02.2023 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Narzędzie webowe Padlet pomysłem  

na wzbogacenie warsztatu pracy  

nauczyciela informatyki 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
Monika Sikora 

9.02.2023 r. 

16.00-17.30 

webinarium 

Technika tworzenia testu w ZPE 

– przedmioty ścisłe 

nauczyciele szkół 

podstawowych 
Eugeniusz Romański 

16.02.2023 r. 

15.15-18.15 

warsztaty 

Interaktywna lekcja z Edpuzzle 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
RODN „WOM”, 

s. 201 

17.02.2023 r. 

15.30-18.30 

warsztaty 

Quizy, awatary, qr-kody… 

Praktyczne wykorzystanie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

z uczniami 

nauczyciele przyrody 

i przedmiotów 

przyrodniczych 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 

s. 238  

23.02.2023 r. 

15.00-16.30 

warsztaty 

Lekcje z kodami QR – pomysły dla polonisty  

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
Marta Lipska 

RODN „WOM”, 
s. 201 

23.02.2023 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Zaawansowana technika tworzenia 

i analizy ankiety w ZPE 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 

RODN „WOM”, 

s. 238 

23.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

PowerPoint, Prezi, Genially, czyli słów kilka 

o prezentacjach multimedialnych 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 

28.02.2023 r. 

15.00-16.30 

webinarium 

Technika tworzenia testu w ZPE 

– przedmioty humanistyczne 

nauczyciele szkół 

podstawowych 
Eugeniusz Romański 
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WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

9.01.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Nauczanie szkolne a potrzeba wychowania 

prorodzinnego 

nauczyciele wychowawcy, 

wychowania do życia 

w rodzinie szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

LUTY 2023 r. 

23.02.2023 r. 

15.30-17.00 

webinarium 

Jak odpowiadać na niewygodne pytania 

uczniów? 

nauczyciele wychowawcy, 

wychowania do życia 

w rodzinie szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

 
WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

10.01.2023 r. 

15.30-17.00 

warsztaty online 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w czasie ferii zimowych 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

4.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty online 

Przedszkole przyjazne dla dziecka 
ze spektrum autyzmu 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

oraz specjaliści, w tym  

pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

23.01.2023 r. 

10.00-12.15 

warsztaty 

Zabawy ruchowo-językowe i gamifikacja  
wpracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

nauczyciele języka obcego, 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Marta Lipska, 
Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 

s. 236 

LUTY 2023 r. 

7.02.2023 r. 

15.00-18.00 

warsztaty 

Kształtowanie logicznego myślenia w pracy 
z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 
Monika Sikora  
RODN „WOM”, 

s. 238 
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WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA I OPIEKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

STYCZEŃ 2023 r. 

9.01.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Nauczanie szkolne a potrzeba wychowania 

prorodzinnego 

nauczyciele wychowawcy, 

wychowania do życia 

w rodzinie szkół 

podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 

10.01.2023 r. 

15.30-17.00 

warsztaty online 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

w czasie ferii zimowych 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 

12.01.2023 r. 

15.00-17.15 

warsztaty 

Standardy dobrego samorządu 

uczniowskiego 

nauczyciele opiekunowie 

samorządu uczniowskiego 

szkół podstawowych 

Bożena 

Harasimowicz 

RODN „WOM”, 

s. 237 

LUTY 2023 r. 

1.02.2023 r. 

14.30-16.00 

wideokonferencja 

Polszczyzna jako język edukacji w pracy 

z uczniem z Ukrainy 

nauczyciele, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek 

Józef Żmudziński 

9.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Wypalenie zawodowe 

w kontekście zdrowia psychicznego 

nauczyciela i ucznia 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych  

Magdalena Sawicka 

21.02.2023 r. 

15.00-16.30 

wideokonferencja 

Sfery rozwojowe, w tym wartości, filarami 

programu wychowawczo-profilaktycznego 

nauczyciele, szkół 

podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek  

21.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

„Laboratoria przyszłości” pomysłem 

na rozwijanie umiejętności podstawowych 

i przekrojowych uczniów 

nauczyciele przedszkoli, 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 

placówek 

Aleksandra Krawczyk 
Bożena 

Harasimowicz 

27.02.2023 r. 

15.30-17.00 

wideokonferencja 

Świetlica szkolna miejscem wspomagania 

rozwoju ucznia ze zróżnicowanymi 

potrzebami edukacyjnymi 

nauczyciele 

szkół podstawowych, 

wychowawcy świetlic 

szkolnych, specjaliści 

szkolni 

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

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

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

 

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych: 

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


