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Oferta nauczycieli-doradców metodycznych  

w zakresie wspomagania nauczycieli przedszkoli i szkół  

marzec – kwiecień 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. 
zajęcia 

otwarte 

Przedszkole Zgromadzenia 

Sióstr Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

3.03.2023 r. 

14.30-16.45 
W lodowej krainie – zabawy sensoryczne 

nauczyciele  

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

2. wideokonferencja 
9.03.2023 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 

3. seminarium online 
28.03.2023 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. 
zajęcia 

otwarte 

Przedszkole Zgromadzenia 

Sióstr Antoninek  

w Częstochowie,  

ul. Czarnieckiego 21 

4.04.2023 r. 

14.30-16.45 

W krainie sensorycznych przygód  

– od inspiracji do innowacji 

nauczyciele   

wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  

i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 
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5. wideokonferencja 
11.04.2023 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 

6. seminarium online 
13.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność 

manualną i grafomotoryczną u dzieci 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego  

(przedszkola publiczne  
i niepubliczne miasta Częstochowy; 

przedszkola z powiatu kłobuckiego) 

dr Agnieszka  

Leszcz-Krysiak 

7. seminarium online 
21.04.2023 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 

GEOGRAFIA 

1. wideokonferencja 
6.03.2023 r. 

16.00-17.30  
Pomysł na innowację – OK zeszyt 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

2. warsztaty 

Zespół Szkolno-Przedszkolny 

im. Jana Pawła II  

w Rudnikach,  

ul. Szkolna 11 

15.03.2023 r. 
9.00-12.00  

Czynniki wpływające na lokalizację przemysłu  

na przykładzie naszego regionu 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 
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3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. G. Piramowicza  

w Kłomnicach,  

ul. Szkolna 1 

29.03.2023 r. 
12.45-13.30 

(zajęcia)  
13.30-14.15 

(omówienie zajęć)  

Dobór i adaptacja programu nauczania  

na przykładzie krajobrazów świata w klasie V 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

4. wideokonferencja 
3.04.2023 r. 

16.00-17.30  
Region, w którym żyjemy – pomysł na innowację 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. T. Kościuszki  

w Mstowie,  

ul. Partyzantów 2 

19.04.2023 r. 
9.00-12.00  

Walory turystyczne gminy Mstów 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. G. Piramowicza  

w Kłomnicach,  

ul. Szkolna 1 

26.04.2023 r. 
12.45-13.30 

(zajęcia) 
13.30-14.15 

(omówienie zajęć)   

Badanie efektów procesu  

dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów  

– na przykładzie tematyki regionalnej (klasa VII)  

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych  

(powiat częstochowski) 

Barbara Kanoniak 

7. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Zawadzie,  

ul. Główna 18 

3.04.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia)  
15.00-17.15 

(omówienie zajęć) 

Lekcja geografii w klasie VI:  

„Energetyka w Europie”. 

Planowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego 

ODWOŁANE! 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

8. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w 
Zawadzie,  

ul. Główna 18 

13.04.2023 r. 
8.00-8.45 

(zajęcia)  

15.00-17.15 
(omówienie zajęć) 

Lekcja geografii w klasie VIII:  

„Urbanizacja w Ameryce" 

ODWOŁANE! 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 
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9. wideokonferencja 
19.04.2023 r. 

15.00-17.15 

Odczytywanie i interpretacja map w oparciu  

o program nauczania geografii  

w szkole podstawowej 

ODWOŁANE! 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

10. wideokonferencja 
26.04.2023 r. 

15.00-17.15 

Odczytywanie i interpretacja map w oparciu 
o program nauczania geografii  

w szkole podstawowej 

ODWOŁANE! 

nauczyciele geografii 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: kłobucki, 

lubliniecki i myszkowski) 

Justyna Klimczak 

HISTORIA 

1. seminarium online 
6.03.2023 r. 

17.00-18.30 

Edukacja regionalna  tworzenie, dobór  

i adaptacja programu nauczania historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

2. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

A. Mickiewicza  

w Myszkowie, sala 37 

13.03.2023 r. 
14.05-15.35 

Nowoczesne metody nauczania historii  

w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

3. seminarium online 
20.03.2023 r. 

17.00-18.30 

Historia stosunków państwo  Kościół  

po II wojnie światowej w edukacji historycznej  

w szkole 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 

27.03.2023 r. 
14.05-15.35 

Planowanie procesu edukacyjnego z historii  

w szkole podstawowej z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb uczniów 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 
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5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 

A. Mickiewicza  

w Myszkowie, sala 37 

3.04.2023 r. 
14.05-15.35 

Tworzenie, dobór i adaptacja programu 

nauczania historii w szkole podstawowej 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

6. seminarium online 
17.04.2023 r. 

17.00-18.30 

Pamięć o żołnierzach walczących  

o niepodległość Polski w latach 1914-1921 

nauczyciele historii 

szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

7. seminarium online 
24.04.2023 r. 

17.00-18.30 
Nowoczesne aplikacje internetowe  

w innowacji pedagogicznej na lekcjach historii 

nauczyciele historii 
szkół podstawowych 

(powiaty: myszkowski i lubliniecki) 

dr Jarosław Durka 

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 11  

w Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

2.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  
dla uczniów ze spektrum autyzmu,  

w tym z zespołem Aspergera,  
na lekcjach historii w szkole podstawowej 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

2. seminarium online 
9.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Siedem sposobów na kreatywne  

zadanie domowe z historii w szkole podstawowej 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

3. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

17.03.2023 r.  
11.50-12.35 

(zajęcia) 
12.45-15.00 

(omówienie zajęć) 

Świat po II wojnie światowej w programie 
nauczania historii w szkole podstawowej  

na przykładzie lekcji w klasie VIII:  
„Przemiany społeczne i kulturowe  

w drugiej połowie XX wieku” 

nauczyciele  
historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  
(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 
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4. seminarium online 
23.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Innowacja pedagogiczna na lekcjach historii  

w szkole podstawowej  

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 

31.03.2023 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: 

„Polska w czasach stalinizmu” 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

6. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

3.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Sketchnoting jako przykład działania 
innowacyjnego w nauczaniu historii i wiedzy  

o społeczeństwie w szkole podstawowej  

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

7. seminarium online 
20.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Pismo – starożytny wynalazek.  

Atrakcyjne i twórcze notatki sposobem  

na naukę historii w XXI wieku 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 

8. seminarium online 
27.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Wyzwania edukacyjne XXI wieku – kompetencje 

4K w realizacji podstawy programowej historii  

i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej 

nauczyciele  

historii i wiedzy o społeczeństwie  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Beata Domańska 



 
 

 
 

8 

Lp. Forma  Miejsce Termin Temat Grupa docelowa Prowadzący 

JĘZYK ANGIELSKI 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 6 

2.03.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia) 
12.30-14.45 

(omówienie zajęć) 

Paddington Station, czyli metoda stacji 

zadaniowych w praktyce 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

2. wideokonferencja 
10.03.2023 r. 

15.00-17.15  

Grywalizacja sposobem na wzrost motywacji 

uczniów do nauki języka angielskiego  

na II etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 

Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  

ul. Księżycowa 

15.03.2023 r. 
16.00-18.15  

Storytelling, czyli wszystko o metodzie 

narracyjnej w klasach I-III 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

4. wideokonferencja 
22.03.2023 r. 
16.00-18.15  

Grywalizacja sposobem na wzrost motywacji 
uczniów do nauki języka angielskiego  

na II etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 

29.03.2023 r. 
16.00-18.15  

Storytelling, czyli wszystko o metodzie 
narracyjnej w klasach I-III 

nauczyciele języka angielskiego 
szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. 
Zdobywców Przestworzy  

w Częstochowie,  
ul. Księżycowa 

3.04.2023 r. 

8.00-8.45 
(zajęcia) 

 13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Storytelling w pracy z uczniami  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 
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7. wideokonferencja 
19.04.2023 r. 

15.00-17.15  

Sprawność czytania w kontekście realizacji 

programu nauczania języka angielskiego  

na I etapie edukacyjnym 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

8. seminarium online 
26.04.2023 r. 

16.00-18.15  

Pozytywna dyscyplina na lekcjach  

języka angielskiego z uwzględnieniem uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

nauczyciele języka angielskiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Aleksandra 
Raźniak 

JĘZYK FRANCUSKI 

1. webinarium 
8.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Elementy neurodydaktyki  

w nauczaniu języków obcych 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański)  

Ewa Majchrzak 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Częstochowie, 

 ul. Wł. Orkana 95/109 

13.03.2023 r. 
14.40-15.25 

(zajęcia) 
15.30-17.45 

(omówienie zajęć) 

Wprowadzenie czasu przeszłego dokonanego  

– tworzenie i zastosowanie 

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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3. webinarium 
22.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Storytelling – metoda kreatywnego opowiadania 

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 

4. 
zajęcia 

otwarte 

VIII Liceum Samorządowe w 

Częstochowie,  

ul. Worcella 22 

30.03.2023 r. 

12.35-13.20 
(zajęcia) 

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Où habites – tu? Opisywanie swojej dzielnicy 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

5. seminarium online 
5.04.2023 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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6. 
zajęcia 

otwarte 

VIII Liceum Samorządowe w 

Częstochowie,  

ul. Worcella 22 

13.04.2023 r. 

12.35-13.20 
(zajęcia) 

13.30-15.45 
(omówienie zajęć) 

Comment arriver à?  

Wyznaczanie trasy po mieście  

z punktu A do punktu B 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 

7. webinarium 
19.04.2023 r. 

16.00-18.15 
Mnemotechniki 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 

8. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 53 

im. M. Skłodowskiej-Curie w 

Częstochowie, 

 ul. Wł. Orkana 95/109 

24.04.2023 r. 

14.40-15.25 
(zajęcia) 

15.30-17.45 
(omówienie zajęć) 

La cuisine française  

– przygotowujemy śniadanie po francusku 

nauczyciele języka francuskiego 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych  

(Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, 

powiaty: będziński, częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski,  

tarnogórski, zawierciański) 

Ewa Majchrzak 
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JĘZYK NIEMIECKI 

1. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

1.03.2023 r. 
15.00-17.15 

Planowanie i organizowanie lekcji  

języka niemieckiego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna 

Pochwat 

2. seminarium online 
8.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Mała forma teatralna na lekcjach  

języka niemieckiego w szkole podstawowej.  

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna 

Pochwat 

3. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

15.03.2023 r. 
15.00-17.15 

Realizacja treści nauczania w zakresie tematu 

„Edukacja” na lekcjach języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna 

Pochwat 

4. webinarium 
22.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Planowanie i organizowanie lekcji  

języka niemieckiego z uwzględnieniem 

zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów 

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 

30.03.2023 r. 
15.00-17.15 

Rozwój warsztatu metodycznego nauczycieli 

języka niemieckiego poprzez poszerzenie 

własnych kompetencji językowych  

na poziomie C1 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna 

Pochwat 
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6. warsztaty online 
5.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Realizacja treści nauczania w zakresie tematu 

„Edukacja” na lekcjach języka niemieckiego  

w szkole podstawowej 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna 

Pochwat 

7. seminarium online 
19.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Mała forma teatralna na lekcjach  

języka niemieckiego w szkole podstawowej. 

Przykłady i inspiracje 

nauczyciele języka niemieckiego 
szkół podstawowych 

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

Katarzyna 

Pochwat 

8. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

26.04.2023 r. 
15.00-17.15 

Rozwój warsztatu metodycznego nauczycieli 

języka niemieckiego poprzez poszerzenie 

własnych kompetencji językowych  

na poziomie C1 

nauczyciele języka niemieckiego 

szkół podstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Katarzyna 

Pochwat 

JĘZYK POLSKI 

1. seminarium online 
2.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Konteksty w wypowiedzi argumentacyjnej.  

Matura 2023 z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 
lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

2. warsztaty 

VII Liceum Ogólnokształcące  
im. M. Kopernika  
w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18,  
s. 11 

7.03.2023 r. 
16.00-18.15 

Kompetencje literackie i kulturowe.  

Matura 2023 z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 
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3. warsztaty  

VII Liceum Ogólnokształcące  
im. M. Kopernika  
w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18,  
s. 11 

14.03.2023 r. 
16.00-18.15 

Tworzenie argumentu z wykorzystaniem 

aspektów psychologicznych – innowacyjne 

rozwiązania w przygotowaniu do matury  

z języka polskiego w nowej formule 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

4. seminarium online 
21.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Konteksty w wypowiedzi argumentacyjnej.  

Matura 2023 z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

5. warsztaty 
CKZIU w Lublińcu,  

ul. Grunwaldzka 48 

28.03.2023 r. 
16.00-18.15 

Wypowiedź argumentacyjna.  

Funkcjonalne odczytanie utworów  

oraz wprowadzenie kontekstu na lekcji  

języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

6. seminarium online 
30.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Kompetencje literackie i kulturowe.  

Matura 2023 z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

7. seminarium online 
13.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Tworzenie argumentu z wykorzystaniem 

aspektów psychologicznych – innowacyjne 

rozwiązania w przygotowaniu do matury  

z języka polskiego w nowej formule 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 
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8. warsztaty  

VII Liceum Ogólnokształcące  

im. M. Kopernika  

w Częstochowie,  

ul. Nowowiejskiego 18,  

s. 11 

18.04.2023 r. 
16.00-18.15 

Film jako kontekst. Innowacyjna interpretacja 

dzieła filmowego na lekcji języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego 

szkół ponadpodstawowych 

(powiaty: częstochowski, kłobucki, 

lubliniecki, myszkowski) 

Beata  

Gendek-Barhoumi 

9. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

7.03.2023 r. 
13.10-13.55 

(zajęcia) 
14.00-16.15 

(omówienie zajęć)          

Rodzaje komizmu w komedii Aleksandra Fredry 

„Zemsta”. Elementy innowacji na lekcji  

języka polskiego w klasie VII 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki)  

Justyna  

Milejska-Cień 

10. seminarium online 
14.03.2023 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 

11. wideokonferencja 
21.03.2023 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 

12. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa  
im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  
ul. Pocztowa 2 

28.03.2023 r. 
13.10-13.55 

(zajęcia) 
14.00-16.15 

(omówienie zajęć)   

Przemiana Chilona Chilonidesa  bohatera 

powieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”.  

Praca z lekturownikiem jako przykład działania 

innowacyjnego na lekcji języka polskiego w klasie VIII 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

13. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

4.04.2023 r. 
16.00-18.15 

Zasady opracowania programu nauczania  

języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 
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14. wideokonferencja 
19.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Świat lektur szkolnych. Pomysły i propozycje 

pracy z tekstem literackim na lekcjach  

języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

15. warsztaty 

Szkoła Podstawowa  

im. Powstańców Styczniowych w 

Kruszynie,  

ul. Pocztowa 2 

25.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Adaptacja wybranych programów nauczania  

języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

16. seminarium online 
26.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Świat lektur szkolnych. Pomysły i propozycje 

pracy z tekstem literackim na lekcjach  

języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(powiaty: częstochowski i lubliniecki 

Justyna  

Milejska-Cień 

17. warsztaty 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

3.03.2023 r. 

15.00-16.30 

Matura 2023 z języka polskiego.  

Informacje, wskazówki, ćwiczenia 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

18. warsztaty online 
6.03.2023 r. 

17.00-18.30 

Praktyczne wykorzystanie wniosków  

z analizy próbnego egzaminu maturalnego CKE  

z języka polskiego na poziomie podstawowym 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

19. warsztaty online 
13.03.2023 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 
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20. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

17.03.2023 r. 

12.45-13.30 
(zajęcia) 

13.30-15.05 
(omówienie zajęć) 

Jak dobrze przygotować ucznia  

do egzaminu maturalnego?  

Motywy klasyczne w poezji Zbigniewa Herberta 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

21. warsztaty 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

21.03.2023 r. 
15.00-16.30 

Interpretacja jako umiejętność kształcona 

podczas lekcji języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

22. warsztaty online 
27.03.2023 r. 

17.00-18.30 

Działania innowacyjne w kształceniu 

polonistycznym  od pomysłu do realizacji 

nauczyciele języka polskiego  
szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

23. 
zajęcia 

otwarte 

I Liceum Ogólnokształcące  

im. J. Słowackiego  

w Częstochowie,  

al. T. Kościuszki 8 

14.04.2023 r. 

12.45-13.30 
(zajęcia)  

13.30-15.05 
(omówienie zajęć) 

Mistyka codzienności w poezji  

Mirona Białoszewskiego. Analiza i interpretacja 

poezji współczesnej na lekcji języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 

24. warsztaty online 
17.04.2023 r. 

17.00-18.30 

Innowacja programowa jako uzupełnienie 

kształcenia polonistycznego  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 

Urszula Zaleska 
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25. warsztaty online 
24.04.2023 r. 

17.00-18.30 

Jak uczyć ciekawie i efektywnie?  

Metody aktywizujące w pracy polonisty  

w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół ponadpodstawowych  

(Częstochowa) 
Urszula Zaleska 

26. warsztaty  

Publiczna Szkoła 

Podstawowa im. Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy 

w Częstochowie,  

ul. Łukasińskiego 24 

1.03.2023 r. 

15.00-17.15 

Praca z grupą zróżnicowaną na lekcjach  

języka polskiego w szkole podstawowej 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 

publiczne i niepubliczne;  

Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, Publiczna SP  

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 

Zmartwychwstanek, SP Specjalna  

przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 

27. seminarium online 
7.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Opowiadanie twórcze w szkolnej dydaktyce  

i na egzaminie ósmoklasisty 

nauczyciele języka polskiego  

szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 

publiczne i niepubliczne;  

Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy, Publiczna SP  

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 

Zmartwychwstanek, SP Specjalna  

przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 
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28. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 49 

im. J. Kusocińskiego  

w Częstochowie,  

ul. Jesienna 42 

15.03.2023 r. 

15.30-17.45 

Język polski jako język edukacji szkolnej. 

Dostosowanie programu nauczania  

dla uczniów z Ukrainy 

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 

29. seminarium online 
28.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Świat na scenie. Wiedza o teatrze 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 

30. warsztaty online 
4.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Komiks inspiracją do aktywizacji uczniów  

i stosowania innowacyjnych technik nauczania 

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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31. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie,  

ul. Starzyńskiego 10 

14.04.2023 r. 

10.45-11.30 
(zajęcia)  

11.50-14.05  
(omówienie zajęć) 

Lekcja języka polskiego w klasie VIII:  

„Wybrane środki stylistyczne – powtórzenie” 

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 

32. warsztaty online 
18.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Opis przedmiotu i postaci, charakterystyka 

bohatera literackiego – propozycje metodyczne 

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 

33. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 50 

im. gen. W. Sikorskiego  

w Częstochowie,  

ul. Starzyńskiego 10 

25.04.2023 r. 

15.00-17.15 

Komiks inspiracją do aktywizacji uczniów  

i innowacyjnych technik nauczania 

nauczyciele języka polskiego  
szkół podstawowych  

(Częstochowa: szkoły podstawowe 
publiczne i niepubliczne;  

Publiczna SP SPSK im. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, Publiczna SP  

im. Matki Zofii Szulc Sióstr 
Zmartwychwstanek, SP Specjalna  

przy SOS-W nr 1, SP dla Dorosłych) 

Józef Żmudziński 
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MATEMATYKA 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

9.03.2023 r. 
8.55-9.40 

(zajęcia) 
12.45-15.00 
(omówienie zajęć 
– 10.03.2023 r.)  

Lekcja matematyki w klasie VIII:  

„Graniastosłupy i ostrosłupy  zadania” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

2. wideokonferencja 
14.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Innowacja na lekcjach matematyki  

– moda, wymóg czy odpowiedź na potrzeby 

współczesnej edukacji 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

3. seminarium online 
21.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Sketchnotka – atrakcyjne i twórcze notatki 

pomysłem na innowację na lekcjach matematyki  

w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

28.03.2023 r. 
15.00-17.15 

Chwalić i doceniać… Jak udzielać informacji 

zwrotnej na lekcji matematyki? 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

5. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 

Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

4.04.2023 r. 
15.00-17.15 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych  

z matematyki do potrzeb i możliwości ucznia  

ze spektrum autyzmu 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

6. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 11 w 
Częstochowie,  

ul. Festynowa 24 

14.04.2023 r. 
8.55-9.40  

(zajęcia)  

13.00-15.15 

(omówienie zajęć) 

Adaptacja i realizacja programu nauczania 

uwzględniająca cykl powtórzeń na przykładzie 

lekcji w klasie VIII: „Wyrażenia algebraiczne” 

nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 
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7. seminarium online 
18.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Odwrócona lekcja pomysłem na innowacyjne 

działanie nauczyciela matematyki  

w szkole podstawowej 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

8. wideokonferencja 
25.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Neurodydaktyka  nauczanie i uczenie się 

matematyki przyjazne mózgowi 

nauczyciele matematyki  
szkół podstawowych  

(Częstochowa, powiat częstochowski) 

Małgorzata 

Komorowska 

MUZYKA, EDUKACJA  WCZESNOSZKOLNA  W  ZAKRESIE  EDUKACJI  MUZYCZNEJ 

1. warsztaty 

Mozaika Autorska  

Szkoła Podstawowa  

w Częstochowie,  

 ul. Gomoliszewskiego 18 

1.03.2023 r. 

14.45-16.15 

Ukulele – najprostszy z instrumentów.  

Nauka gry cz.1 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

2. warsztaty 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy nr 5 

 w Częstochowie,  

ul. J. Słowackiego 5 

2.03.2023 r. 

16.00-17.30 

Nauka gry na gitarze – kontynuacja.  

Cz. 1 

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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3. seminarium online 
6.03.2023 r. 

17.00-19.15 
Historia muzyki z pomysłem 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

4. warsztaty 

Szkoła Podstawowa nr 7  

im. K.I. Gałczyńskiego  

w Częstochowie,  

ul. dra L. Zamenhofa 23 

9.03.2023 r. 

15.30-17.00 
Bum bum granie 

nauczyciele muzyki  

oraz edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Izabela Witek 

5. warsztaty online 
14.03.2023 r. 

17.00-19.15 

Książki na lekcjach muzyki, czyli jak pobudzać 

dziecięca wyobraźnię i kreatywność 

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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6. warsztaty 

Mozaika Autorska  
Szkoła Podstawowa  

w Częstochowie,  
 ul. Gomoliszewskiego 18 

15.03.2023 r. 

14.45-16.15 

Ukulele – najprostszy z instrumentów.  

Nauka gry cz.2 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

7. warsztaty online 
15.03.2023 r. 

17.00-19.15 
Elementy muzykoterapii  propozycje  

rozwiązań innowacyjnych w szkole 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

8. warsztaty 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy nr 5 

 w Częstochowie,  

ul. J. Słowackiego 5 

16.03.2023 r. 

16.00-17.30 
Nauka gry na gitarze – kontynuacja.  

Cz. 2 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

9. warsztaty 

Specjalny Ośrodek  

Szkolno-Wychowawczy nr 5 

 w Częstochowie,  

ul. J. Słowackiego 5 

30.03.2023 r. 

16.00-17.30 
Nauka gry na gitarze – kontynuacja.  

Cz. 3 

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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10. warsztaty online 
25.04.2023 r. 

17.00-19.15 

Odwrócona lekcja oraz praca zespołowa  

w aplikacji Padlet na lekcjach muzyki 

nauczyciele muzyki  
oraz edukacji wczesnoszkolnej  
w zakresie edukacji muzycznej 

szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

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

Izabela Witek 

PRZEDMIOTY EKONOMICZNE 

1. warsztaty online 
14.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Aplikacja Genially – realizacja kompetencji 

kluczowych poprzez projekt edukacyjny 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

2. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

31.03.2023 r. 
8.50-9.35 

(zajęcia) 

16.00-18.15 
(omówienie zajęć) 

Inwestowanie na giełdzie 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

3. wideokonferencja 
19.04.2023 r. 

16.00-18.15 

Biznes i Zarządzanie – założenia przedmiotu  

 i harmonogram wdrożenia 

nauczyciele  

przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 
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4. warsztaty 

Zespół Szkół Zawodowych  

w Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

25.04.2023 r. 
10.00-12.15 

Interaktywne filmy w edukacji ekonomicznej  

– aplikacja Nearpod 

nauczyciele  
przedmiotów ekonomicznych  

szkół ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Renata Pruska 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE ELEKTRYCZNE 

1. wideokonferencja 
9.03.2023 r. 

16.15-18.30 

Aktywizujące metody nauczania  

przedmiotów zawodowych elektrycznych 

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 

28.03.2023 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 

3. wideokonferencja 
5.04.2023 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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4. warsztaty 
Zespół Szkół Zawodowych w 

Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

19.04.2023 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 

5. 
zajęcia 

otwarte 

Zespół Szkół Zawodowych w 

Lublińcu,  

ul. Klonowa 10 

27.04.2023 r. 

15.05-15.50 
(zajęcia) 

16.40-18.10  
(omówienie zajęć)  

Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela 

przedmiotów zawodowych branży elektrycznej  

– metoda projektu 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych elektrycznych 

szkół ponadpodstawowych 

kształcących w zawodach 

(Częstochowa, powiaty: częstochowski, 

kłobucki, lubliniecki, myszkowski) 

Marek Żyłka 

PEDAGOG SZKOLNY 

1. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 12  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

3.03.2023 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia) 
13.30-15.45 

(omówienie zajęć) 

Zajęcia integracyjne 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

2. wideokonferencja 
7.03.2023 r. 

14.30-16.45 
Katalog szkolnych norm i konsekwencji 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 
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3. seminarium 

Szkoła Podstawowa nr 12 

 im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

16.03.2023 r. 
16.00-18.15 

Programy profilaktyczne w szkole 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

4. wideokonferencja 
22.03.2023 r. 

16.00-18.15 

Zachowania agresywne, przemoc  

– przyczyny, objawy, szkolne działania 

profilaktyczne i interwencyjne 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

5. wideokonferencja 
28.03.2023 r. 

14.30-16.45 

Komunikacja interpersonalna w szkole  

– jak nawiązywać i podtrzymywać  

pozytywne relacje 

pedagodzy szkolni  
szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 
(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

6. seminarium 

Szkoła Podstawowa nr 12 

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie,  

ul. Warszawska 31 

13.04.2023 r. 
16.00-18.15 

Programy profilaktyczne w szkole 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

7. 
zajęcia 

otwarte 

Szkoła Podstawowa nr 12  

im. B. Chrobrego  

w Częstochowie, 

 ul. Warszawska 31 

21.04.2023 r. 
9.50-10.35 

(zajęcia) 
13.30-15.45 

(omówienie zajęć) 

Czas wolny  jak go zaplanować? 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 
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8. wideokonferencja 
25.04.2023 r. 

14.30-16.45 

Komunikacja interpersonalna w szkole  

– jak nawiązywać i podtrzymywać  

pozytywne relacje 

pedagodzy szkolni  

szkół podstawowych  

i ponadpodstawowych 

(Częstochowa, powiaty: 

częstochowski i myszkowski) 

Joanna Biczak 

 


