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Oferta edukacyjna 
dla nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek 

MARZEC/KWIECIEŃ 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 zdalnych. 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 

MARZEC 2023 r. 

23.03.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

23.03.2023 r. 
(warsztaty online) 

23.03-27.03.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 
i placówek w procesie 
awansu zawodowego 

Bożena 
Harasimowicz 

27.03.2023 r. 
15.30-17.45 
seminarium 

Szkoła nie jest samotną wyspą,  
czyli słów kilka  

o współpracy ze środowiskiem 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
 RODN „WOM”, 

s. 231 

KWIECIEŃ 2023 r. 

18.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty 
(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 
online) 

koszt szkolenia 
40,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego – procedury związane 

z zakończeniem stażu 

nauczyciele kontraktowi  
przedszkoli, szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 
Katarzyna Wąsowicz 

RODN „WOM”, 
s. 244 
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20.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Ewaluacja własnych zajęć metodami 
alternatywnymi do ankiety 

20.04.2023 r. 
(warsztaty online) 

20.04-25.04.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele szkół 
i  placówek w procesie 
awansu zawodowego 

Bożena 
Harasimowicz 

21.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty 
(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 
online) 

koszt szkolenia 
40,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
dyplomowanego – procedury związane 

z zakończeniem stażu 

nauczyciele mianowani 
przedszkoli, szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 
Katarzyna Wąsowicz 

RODN „WOM”, 
s. 244 

24.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Zadania opiekuna stażu – projekt oceny 
dorobku zawodowego  

24.04.2023 r. 
(warsztaty online) 

24.04-27.04.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek 

Jadwiga Mielczarek 
Katarzyna Wąsowicz 

25.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty 
(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 
online) 

koszt szkolenia 
40,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego – nowe zasady 

nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek odbywający 

przygotowanie do zawodu 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 
Katarzyna Wąsowicz 

RODN „WOM”, 
s. 244 

28.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty 
(+2 godz. dyd. 

praca uczestnika 
online) 

koszt szkolenia 
40,00 zł 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela 
dyplomowanego – nowe zasady 

nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
placówek 

Jadwiga Mielczarek 
Aleksandra Krawczyk 
Katarzyna Wąsowicz 

RODN „WOM”, 
s. 244 

 
EDUKACJA ARTYSTYCZNA I REGIONALNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

KWIECIEŃ 2023 r. 

27.04.2023 r. 
15.00-17.15 
konferencja 

Jak kreatywnie realizować projekty 
międzynarodowe we współpracy 

ze środowiskiem lokalnym 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 
Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 
Aula „Forum” 
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EDUKACJA HUMANISTYCZNA, RELIGIA, ETYKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

1.03.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty  
Promocja zagadnień pro-live w katechezie 

nauczyciele religii 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Fundacja  

dla Życia i Rodziny  
im. Jana Pawła II 

Częstochowa  
ul. 7 Kamienic 15 

7.03.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty online 

Rok Romantyzmu jako źródło  
metodycznych inspiracji,  

czyli sposoby na romantyczne bestsellery 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

9.03.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty online 

Poradnik polonisty, czyli jak wspierać 
rozwój ucznia z trudnościami w nauce, 
uwzględniając jego sferę emocjonalną 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
Urszula Mielczarek 

14.03.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Ostatni dzwonek, czyli na co jeszcze 
zwrócić uwagę, przygotowując uczniów 

do matury z języka polskiego 
w nowej formule 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

21.03.2023 r. 
15.00-16.30 
seminarium 

Ostatni dzwonek, czyli na co jeszcze 
zwrócić uwagę, przygotowując uczniów 

do matury z języka polskiego 
w nowej formule 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 
RODN „WOM”, 

s. 244 

22.03.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty  

Otwarte zasoby edukacyjne w pracy 
nauczyciela religii 

nauczyciele religii 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Aleksandra Krawczyk 

RODN „WOM”, 
s. 238 

30.03.2023 r. 
15.00-16.30 
webinarium 

Ostatni dzwonek, czyli na co jeszcze 
zwrócić uwagę, przygotowując uczniów 

do matury z języka polskiego 
w nowej formule 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka Grudzińska 

KWIECIEŃ 2023 r. 

12.04.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty  

Katechetyczne pomoce dydaktyczne 
w przedszkolu i szkole podstawowej  

nauczyciele religii 
przedszkoli 

i szkół podstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
RODN „WOM”, 

s. 244 

13.04.2023 r. 
15.30-17.45 
seminarium 

Po nitce do kłębka – jak doskonalić 
nauczanie języka polskiego jako obcego? 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 
s. 244 

18.04.2023 r. 
14.30-16.00 

wideokonferencja 
Promowanie rocznic i patronów roku 2023 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Anna Płusa 
 dr Agata Arkabus  
Platforma Skype 
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19.04.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty  

Katechetyczne pomoce dydaktyczne 
w przedszkolu i szkole podstawowej  

nauczyciele religii 
przedszkoli 

i szkół podstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
RODN „WOM”, 

s. 244 

20.04.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

W 160. rocznicę – Powstanie Styczniowe 
w dziejach pisarzy polskich. 

Fakty, ciekawostki, konteksty do lektur 

nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych 

Agnieszka Grudzińska 

27.04.2023 r. 
15.00-16.30 
webinarium 

W 160. rocznicę – Powstanie Styczniowe 
w dziejach pisarzy polskich. 

Fakty, ciekawostki, konteksty do lektur 

nauczyciele przedmiotów 
humanistycznych 

Agnieszka Grudzińska 

26.04.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty  
Promocja zagadnień pro-live w katechezie 

nauczyciele religii 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

dr Artur Dąbrowski 
Fundacja  

dla Życia i Rodziny  
im. Jana Pawła II  

Częstochowa  
ul. 7 Kamienic 15 

 
EDUKACJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

13.03.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Lekcja z klimatem. Rozwijanie świadomości 
ekologicznej uczniów 

nauczyciele przyrody 
i przedmiotów 
przyrodniczych 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk  

20.03.2023 r. 
12.00-14.15 
seminarium  

Powstanie dwunożności.  
Pomysły na realizację zajęć  
dotyczących ewolucjonizmu 

nauczyciele przyrody 
i przedmiotów 
przyrodniczych 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 
dr Andrzej 

Boczarowski 
  RODN „WOM”, 

Aula „Forum” 

23.03.2023 r. 
15.30-17.00 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Działalność innowacyjna nauczyciela 
w zakresie edukacji ekologicznej i globalnej 

(I spotkanie sieci online) 

nauczyciele przyrody 
i przedmiotów 
przyrodniczych 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk  

30.03.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty online 

Nowe typy zadań na egzaminie 
maturalnym z matematyki 

nauczyciele matematyki 
szkół ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 

KWIECIEŃ 2023 r. 

17.04.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty online 

Rutyny myślenia krytycznego 
na lekcjach matematyki 

nauczyciele matematyki 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Agnieszka Perczak 
Aleksandra Krawczyk 

18.04.2023 r. 
16.00-17.30 

wideokonferencja 

Jak praktyka uważności może pomóc 
w nauczaniu matematyki? 

nauczyciele matematyki 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Agnieszka Perczak 
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20.04.2023 r. 
15.00-17.15 
konferencja 

X Jubileuszowa Konferencja  
Przyrodniczo-Ekologiczna  
„Na jurajskich szlakach” 

nauczyciele przyrody 
i przedmiotów 
przyrodniczych 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
opiekunowie Szkolnych 

Kół LOP 

Aleksandra Krawczyk 
  RODN „WOM”, 

Aula „Forum” 

24.04.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty online 

Rutyny myślenia krytycznego na lekcjach 
przyrody i przedmiotów przyrodniczych 

nauczyciele przyrody 
i przedmiotów 
przyrodniczych 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk  
Agnieszka Perczak 

 
JĘZYKI OBCE I EDUKACJA EUROPEJSKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

2.03.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

International Women's Day 
and Saint Patrick’s Day from a different 

perspective –  projekty, inicjatywy 
i kampanie do wykorzystania 

na lekcji języka obcego   

nauczyciele języka 
angielskiego szkół 

podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

3.03.2023 r. 
16.00-17.30 

wideokonferencja 

International Women's Day and Saint 
Patrick’s Day from a different perspective 

–  projekty, inicjatywy i kampanie  
do wykorzystania na lekcji języka obcego   

nauczyciele języka 
angielskiego szkół 

podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 

17.03.2023 r. 
15.45-17.15 
webinarium 

Wiosenne mapy myśli 
na lekcji języka niemieckiego 

nauczyciele języka 
niemieckiego szkół 

podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

23.03.2023 r. 
15.45-18.00 

warsztaty online 

Koncentracja uwagi kluczem do efektywnej 
nauki języka obcego 

nauczyciele języków 
obcych nowożytnych 

przedszkoli, szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda, 
Urszula Mielczarek 

24.03.2023 r. 
15.45-17.15 

wideokonferencja 

Wielkanocne inspiracje.  
Metody rozwijania kreatywności  

na lekcji języka niemieckiego 

nauczyciele języka 
niemieckiego szkół 

podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

28.03.2023 r. 
15.30-17.45 

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. 238 
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28.03.2023 r. 
15.45-17.15 

wideokonferencja 

Wielkanoc tuż tuż…  
Kreatywne pomysły na aktywności  

na lekcji języka obcego 

nauczyciele języków 
obcych nowożytnych 

przedszkoli, szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 

30.03.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Matura 2023 – drawing conclusions. 
Jak ćwiczyć nowe typy zadań z języka 

angielskiego  

nauczyciele języka 
angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 
Marta Lipska 

31.03.2023 r. 
15.45-17.15 
webinarium 

Pomysły na podniesienie efektywności 
procesu nauczania języków obcych. 

Przykłady dobrej praktyki  
na lekcji języka niemieckiego 

nauczyciele języka 
niemieckiego szkół 

podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda, 
Urszula Mielczarek 

KWIECIEŃ 2023 r. 

13.04.2023 r. 
15.30-17.45 
seminarium 

Po nitce do kłębka – jak doskonalić 
nauczanie języka polskiego jako obcego? 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 
s. 244 

14.04.2023 r. 
15.45-18.00 
konferencja 

online 

II Konferencja Nauczycieli Języka 
Niemieckiego 

nauczyciele języka 
niemieckiego szkół 

podstawowych 
i  ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Goethe-Institut 

w  Krakowie 

21.04.2023 r. 
10.30-12.00 
seminarium 

„In der Märchenwelt der Brüder Grimm” 
–  zastosowanie komiksów na lekcji języka 

niemieckiego.  
Podsumowanie wyników  

VIII edycji Konkursu Plastyczno-Językowego 

nauczyciele języka 
niemieckiego szkół 

biorących udział 
w  konkursie 

Dorota Liberda 
RODN „WOM”, 

s. 244 

18.04.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Uczeń z Zespołem Aspergera  
a nauczanie języka obcego 

nauczyciele języka obcego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 
Aneta Żurek 

27.04.2023 r. 
15.00-17.15 
konferencja 

Jak kreatywnie realizować projekty 
międzynarodowe we współpracy 

ze środowiskiem lokalnym 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 
Jadwiga Mielczarek 

RODN „WOM”, 
Aula „Forum” 

 
KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

13.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Założenia i zasady dokonywania oceny 
funkcjonalnej dziecka, ucznia 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, 

szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 
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KWIECIEŃ 2023 r. 

3.04.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Uczeń z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną w szkole ogólnodostępnej 

nauczyciele  
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

4.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
Szkoła włączająca, czyli jaka?  

nauczyciele  
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

13.04.2023 r. 
15.30-17.45 
seminarium 

Po nitce do kłębka – jak doskonalić 
nauczanie języka polskiego jako obcego? 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Dorota Liberda 
Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 
s. 244 

18.04.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Uczeń z zespołem Aspergera  
a nauczanie języka obcego 

nauczyciele języka obcego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 
Aneta Żurek 

25.04.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Uczeń z zespołem Aspergera 
a nauczanie języka obcego 

nauczyciele języka obcego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 
Marta Lipska 

 
PEDAGOGICZNE WSPARCIE BIBLIOTEK SZKOLNYCH 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

1.03.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Prawo autorskie w pracy nauczyciela  
nauczyciele bibliotekarze 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Anna Płusa 
dr Agata Arkabus 

22.03.2023 r. 
9.30-11.00 

wideokonferencja 

Rola biblioteki szkolnej w promowaniu 
rocznic i patronów roku 2023 

nauczyciele bibliotekarze 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Anna Płusa 
 dr Agata Arkabus 
Platforma Skype 

29.03.2023 r. 
15.00-17.15 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Biblioterapia w procesie umacniania 
dobrostanu psychofizycznego  

ucznia i nauczyciela 
(I spotkanie sieci stacjonarne) 

nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Katarzyna 
Kucharzewska 
 Marta Małek 

RODN „WOM”, 
s. 109 

26.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty 
Biblioterapia w pracy nauczyciela 

nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Katarzyna 
Kucharzewska 
RODN „WOM”, 

s. 231 
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POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

13.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Założenia i zasady dokonywania oceny 
funkcjonalnej dziecka, ucznia 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, szkół 

podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

14.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Funkcje poznawcze – uwaga, pamięć, 
myślenie, wyobrażenia  

i ich wpływ na proces uczenia się 

nauczyciele szkół 
podstawowych, specjaliści 

szkolni, wychowawcy 
świetlic szkolnych  

Urszula Mielczarek 

KWIECIEŃ 2023 r. 

3.04.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Uczeń z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną w szkole ogólnodostępnej 

nauczyciele  
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni  

Aneta Żurek 

4.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
Szkoła włączająca, czyli jaka?  

nauczyciele  
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

12.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty online 

Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu 
w przedszkolu, szkole 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, szkół 

podstawowych 
i ponadpodstawowych, 
nauczyciele specjaliści, 

w tym pedagodzy specjalni 

Aneta Żurek 

14.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych dziecka  

14.04.2023 r. 
(warsztaty online) 

14.04-17.04.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 

18.04.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Uczeń z zespołem Aspergera  
a nauczanie języka obcego 

nauczyciele języka obcego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Marta Lipska 
Aneta Żurek 

19.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty online 

Metody i sposoby motywujące do nauki 
czytania i pisania  

z uwzględnieniem zasobów internetu 

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

nauczyciele bibliotekarze, 
specjaliści szkolni 

Urszula Mielczarek 
Marta Małek 
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25.04.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty  
koszt szkolenia 

20,00 zł 

Ćwiczenia rozwijające myślenie uczniów 
i sprawność manualną  

z wykorzystaniem długopisów 3D  

nauczyciele szkół 
podstawowych, 

specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 
Monika Sikora 
RODN „WOM”, 

s. 231 

25.04.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Uczeń z zespołem Aspergera                  
a nauczanie języka obcego 

nauczyciele języka obcego 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Aneta Żurek 
Marta Lipska 

 
ROZWÓJ SZKOŁY, WSPOMAGANIE OŚWIATOWEJ KADRY KIEROWNICZEJ 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

30.03.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty  
koszt szkolenia 

20,00 zł 

„Laboratoria przyszłości”.  
Wykorzystanie długopisów 3D  

w rozwijaniu umiejętności podstawowych 
i przekrojowych uczniów  

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Aleksndra Krawczyk 
Bożena 

Harasimowicz 
RODN „WOM”, 

s. 244 

 
TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

1.03.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Emaze – atrakcyjne prezentacje cyfrowe 
nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Ernest Pidzik 
Aneta Przybyłowicz 

1.03.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Wirtualne galerie prac uczniów 
w programie Artsteps 

nauczyciele przedszkoli, 
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 
 Anna Płusa 

1.03.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Tworzenie webquestów  
przy wykorzystaniu witryn Google 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

dr Agata Arkabus 
Anna Płusa 

 

2.03.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Racjonalne wykorzystanie  
narzędzi cyfrowych.  

DBI 2023 – zgłoś lokalną inicjatywę 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Monika Sikora 

7.03.2023 r. 
15.30-17.00 

wideokonferencja 

Konkurs literacko-multimedialny  
„Z Orłem Białym przez wieki”. 

Regulamin konkursu oraz zasady tworzenia 
prezentacji multimedialnych 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Monika Sikora 
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9.03.2023 r. 
14.00-15.30 
konferencja 

online 

II Częstochowski Kongres Kompetencji 
Cyfrowych Nauczycieli  

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Eugeniusz Romański 
Aleksandra Krawczyk 

Monika Sikora 

13.03.2023 r. 
14.00-15.30 

wideokonferencja 

Kształtowanie krytycznego podejścia 
do treści publikowanych w Internecie 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
Eugeniusz Romański 

14.03.2023 r. 
16.00-17.30 
webinarium 

Wykorzystanie sztucznej inteligencji 
w edukacji 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
Eugeniusz Romański 

16.03.2023 r. 
15.00-16.30 
webinarium 

Podstawy druku 3D 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 

16.03.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Narzędzie webowe Padlet 
pomysłem na wzbogacenie warsztatu 

pracy nauczyciela informatyki 

nauczyciele informatyki 
szkół podstawowych 

Monika Sikora 

20.03.2023 r. 
15.15-18.15 

warsztaty 

Tabele i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym 
oraz przygotowanie dokumentu do druku 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
RODN „WOM”, 

s. 201 

21.03.2023 r. 
15.00-16.30 
webinarium 

Przegląd drukarek 3D dla edukacji 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 

28.03.2023 r. 
16.00-17.30 
webinarium 

Programy do projektowania  
i modelowania 3D 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 

30.03.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty  
koszt szkolenia 

20,00 zł 

„Laboratoria przyszłości”.  
Wykorzystanie długopisów 3D  

w rozwijaniu umiejętności podstawowych 
i przekrojowych uczniów  

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Aleksandra Krawczyk 
Bożena 

Harasimowicz 
RODN „WOM”, 

s. 244 

30.03.2023 r. 
15.00-18.00 

warsztaty 
Budowa i działanie drukarki 3D (Banach) 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 
RODN „WOM”, 

s. 238 

31.03.2023 r. 
15.00-18.00 

warsztaty 

Wielkanocne motywy – kodowanie w pracy 
z dzieckiem w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 
Monika Sikora 

 RODN „WOM”, 
s. 238 

    

KWIECIEŃ 2023 r. 

3.04.2023 r. 
16.00-17.30 

wideokonferencja 

ScratchJr, Scratch, Balti, czyli o wizualnych 
językach programowania 

nauczyciele informatyki 
szkół podstawowych 

Monika Sikora 

4.04.2023 r. 
16.00-17.30 
webinarium 

Programy do opracowania (cięcia) 
modeli 3D 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 
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18.04.2023 r. 
16.00-17.30 
webinarium 

Zasoby edukacyjne modeli 3D 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 

20.04.2023 r. 
15.00-18.00 

warsztaty 
Opracowanie (cięcie) modeli 3D (Banach) 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 
RODN „WOM”, 

s. 238 

20.04.2023 r. 
15.15-18.15 

warsztaty 

Tworzenie prezentacji multimedialnych  
w Genially  

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Monika Sikora 
RODN „WOM”, 

s. 201 

25.04.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Tworzenie map myśli na przykładzie 
Poppleta 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Aneta Przybyłowicz 

25.04.2023 r. – 
15.06.2023 r. 
szkolenie na 
platformie 

Moodle PBP 

Padlet najprostszym narzędziem cyfrowym 
do tworzenia tablic wirtualnych 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Ernest Pidzik 

27.04.2023 r. 
15.00-18.00 

warsztaty 
Przygotowanie druku 3D z modeli OZE 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

Eugeniusz Romański 
RODN „WOM”, 

s. 238 

 
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

16.03.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty 

Niepewność nastolatka wobec własnej 
tożsamości płciowej.  

Co robić, jak reagować, w jaki sposób 
zwracać się do ucznia? 

nauczyciele wychowawcy, 
wychowania do życia 

w rodzinie szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
Agnieszka Grudzińska 

RODN „WOM”, 
s. 236 

23.03.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Współczesne dylematy ucznia.  
Dbałość o obrazowanie siebie  
w rzeczywistości i kreowanie  

wizerunku w sieci 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
Eugeniusz Romański 

    
    

KWIECIEŃ 2023 r. 

17.04.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Oddziaływanie na uczniów. Świadomość 
umiejętności nauczyciela i ucznia 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Magdalena Sawicka 

27.04.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty 

Nauczyciele vs uczniowie –  
w co grają ludzie, by osiągnąć swoje cele? 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
RODN „WOM”, 

s. 236 
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WYCHOWANIE FIZYCZNE, EDUKACJA PROZDROWOTNA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

20.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wzmacnianie zdrowia psychicznego 
dziecka 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 

KWIECIEŃ 2023 r. 

27.04.2023 r. 
16.00-18.15 

warsztaty 
koszt szkolenia 

65,00 zł 

Podstawy strzelectwa.  
Metodyka pracy w strzelnicy 

multimedialnej 

nauczyciele edukacji dla 
bezpieczeństwa szkół 

podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Aleksandra Krawczyk 
Robert Kotuch 

strzelnica 
multimedialna 

 
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

10.03.2023 r. 
9.30-11.00 

wideokonferencja 

Działania promujące czytelnictwo 
w przedszkolach w ramach realizacji 

Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

 

Anna Płusa 
 dr Agata Arkabus 
Platforma Skype 

20.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wzmacnianie zdrowia psychicznego 
dziecka 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 

28.03.2023 r. 
15.30-17.45 

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. 238 

31.03.2023 r. 
15.00-18.00 

warsztaty 

Wielkanocne motywy – kodowanie  
w pracy z dzieckiem w wieku 

przedszkolnym i wczesnoszkolnym 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Jadwiga Mielczarek 
Monika Sikora 

 RODN „WOM”, 
s. 238 

    
    

KWIECIEŃ 2023 r. 

14.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych dziecka  

14.04.2023 r. 
(warsztaty online) 

14.04-17.04.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 
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WYCHOWANIE, PROFILAKTYKA I OPIEKA 

Termin/Forma Temat Grupa docelowa Prowadzący/Miejsce 

MARZEC 2023 r. 

9.03.2023 r. 
15.00-17.15 

warsztaty online 

Poradnik polonisty, czyli jak wspierać 
rozwój ucznia z trudnościami w nauce, 
uwzględniając jego sferę emocjonalną 

nauczyciele języka 
polskiego szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych   

Agnieszka 
Grudzińska 

Urszula Mielczarek 

16.03.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty 

Niepewność nastolatka wobec własnej 
tożsamości płciowej.  

Co robić, jak reagować, w jaki sposób 
zwracać się do ucznia? 

nauczyciele wychowawcy, 
wychowania do życia 

w rodzinie szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
Agnieszka 
Grudzińska 

RODN „WOM”, 
s. 236 

20.03.2023 r. 
15.00-16.30 

wideokonferencja 

Wzmacnianie zdrowia psychicznego 
dziecka 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 

23.03.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Współczesne dylematy ucznia.  
Dbałość o obrazowanie siebie  
w rzeczywistości i kreowanie  

wizerunku w sieci 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
Eugeniusz Romański 

29.03.2023 r. 
15.00-17.15 
konferencja 

Akademia Wychowawcy.  
Wolontariat szkolny sposobem 

na wychowanie młodego człowieka  

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych, 
katecheci szkolni, 
specjaliści szkolni  

Urszula Mielczarek 
 dr Artur Dąbrowski 

RODN „WOM”, 
Aula „Forum” 

KWIECIEŃ 2023 r. 

14.04.2023 r. 
15.00-16.30 

warsztaty online 
połączone z pracą 
własną uczestnika 

Diagnozowanie potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych dziecka  

14.04.2023 r. 
(warsztaty online) 

14.04-17.04.2023 r. 
(praca własna uczestnika) 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego 

i edukacji wczesnoszkolnej 
Jadwiga Mielczarek 

17.04.2023 r. 
15.30-17.00 
webinarium 

Oddziaływanie na uczniów. Świadomość 
umiejętności nauczyciela i ucznia 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 
Magdalena Sawicka 

27.04.2023 r. 
15.30-17.45 

warsztaty 

Nauczyciele vs uczniowie –  
w co grają ludzie, by osiągnąć swoje cele? 

nauczyciele szkół 
podstawowych  

i ponadpodstawowych 

Magdalena Sawicka 
RODN „WOM”, 

s. 236 
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KONSULTACJE DLA NAUCZYCIELI I KADRY OŚWIATOWEJ – nieodpłatne 
Zapraszamy nauczycieli do korzystania z konsultacji telefonicznych i e-mailowych dla nauczycieli. Dane kontaktowe 
nauczycieli-konsultantów znajdują się na stronie internetowej: 
https://www.womczest.edu.pl/index.php/nauczyciele-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: 
https://cbo.womczest.edu.pl/)  

 w „Przykładach dobrej praktyki” na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie – na adres redaktora: 
kmieciak@womczest.edu.pl (więcej informacji: https://www.womczest.edu.pl/index.php/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. 

 


