Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie

Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli prowadzona przez Województwo Śląskie, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty

OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK
kwiecień 2014 r.

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
Planujemy spotkanie w RODN „WOM” z przedstawicielami JST w maju 2014 r.
Zaproszenie wyślemy pocztą.

Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek
Wideokonferencje
Zalogowanie się na wideokonferencję jest możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem. Prosimy o logowanie poprzez stronę www.womczest.edu.pl zakładka Logowanie na Wideokonferencję .
Temat
wideokonferencji

Data
wideokonferencji

Godziny
rozpoczęcia i zakończenia

08.04.2014 r.

12.00 - 12.45

KWIECIEŃ 2014 r.
Prawo cywilne w zarządzaniu szkołą cz.IV Prowadzi radca prawny Halina Klama.

Przykłady dobrych praktyk
RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrych praktyk za pośrednictwem własnej strony internetowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów.
Baza przykładów dobrych praktyk oraz zasady publikacji znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl: Przykłady
dobrych praktyk .

Wspomaganie rozwoju nauczyciela
Wideokonferencje
Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem.
Prosimy o logowanie poprzez stronę www.womczest.edu.pl zakładka Logowanie na Wideokonferencję .
Temat
Data
Godziny rozpowideokonferencji
wideokonferencji
częcia i zakończenia
KWIECIEŃ 2014 r.
Praca z uczniem uzdolnionym technicznie.
03.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Rodzaje inteligencji małego dziecka.
04.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Program wychowania fizycznego z uwzględnieniem możliwości szkoły i potrzeb ucznia .
07.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Zapomniani bohaterowie XIX i XX w- Hipolit Cegielski, Henryk Sławik, Witold Pilecki i inni.
08.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Wielkanoc – tradycje i zwyczaje.
09.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Praca opiekuńczo-terapeutyczna z uczniem I etapu edukacyjnego w świetlicy szkolnej.
10.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Sześciolatek w przedszkolu - zadania nauczyciela.
11.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Zasoby online źródłem inspiracji dla nauczycieli matematyki.
14.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Jak efektywnie realizować zadania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego?
15.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
16.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Realizacja zasad partnerskiej współpracy z rodzicami w ramach zebrania klasowego.
24.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Gromadzenie, ewidencja i opracowanie zbiorów specjalnych w bibliotece szkolnej.
25.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Cyfrowa szkoła: Wykorzystanie aplikacji Hot Potatoes w procesie dydaktycznym.
28.04.2014 r.
14.00 - 14.45
Propozycja MEN i ORE: „Pakiet do samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”- działania doskonalące
29.04.2014 r.
14.00 - 14.45
i wspierające organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczego w klasach I-III.
Cyfrowa szkoła: Wykorzystanie TIK w nauczaniu języka angielskiego. - prowadzenie w języku angielskim.
30.04.2014 r.
14.00 - 14.45

Prowadzący
A. Krawczyk
E. Doroszuk
K. Wąsowicz
E. Straszak
I. Karlak
U. Mielczarek
J. Mielczarek
A. Perczak
A. Żurek, S. Kurcab
J. Trzos, M. Żyłka
G. Bochenkiewicz
J. Janicka
T. Karoń
A. Klimza, M. Tubielewicz

1 Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

M. Lipska

Sieć współpracy i samokształcenia
W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy Państwu utworzenie sieci współpracy i samokształcenia.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl w zakładce Nauczyciele - Sieci współpracy i samokształcenia.
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Sieci współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek ”.

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.

Awans zawodowy nauczyciela
Temat

Dla kogo

Termin

Miejsce

Zgłoszenia na warsztaty

Szkolenia dla zainteresowanych nauczycieli odbędą się w maju 2014 r.

Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Zajęcia otwarte - lekcja języka polskiego

Dla kogo
zainteresowani nauczyciele

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych w gimna- nauczyciele gimnazjów
zjum, dotyczących najnowszej historii Polski
Analiza realizowanego przez nauczyciela programu i nauczyciele matematyki z terenu objętego
wymagań do egzaminu.
doradztwem

Termin
29.04.2014 r.
godz. 12.30
08.04.2014 r.
godz. 15.00
30.04.2014 r.
godz. 16.00

Miejsce

Prowadzący

Zespół Szkół w Koniecpolu

E. Bukowska

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika
w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

J. Durka
A. Wojciechowska

Konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy
Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.womczest.edu.pl (zakładka Aktualności)
Tytuł

Termin
KONFERENCJE
I Forum pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczyciele i specjaliści wszystkich
03.04.2014r.
(SPE).
typów szkół i placówek oświatowych
godz. 11.00

Odpłatność 10 zł/os.

V Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia
w Rodzinie.

Odpłatność 30 zł/os.

Dla kogo

nauczyciele konsultanci i doradcy
metodyczni, nauczyciele wychowania
do życia w rodzinie

Miejsce

Odpowiedzialny/Zgłoszenie udziału

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

Aneta Żurek
Karty zgłoszenia do 24.03.2014 r.

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszenia do 23.04.2014 r.

RODN „WOM”
s. 236

Elżbieta Straszak
Karty zgłoszenia do 02.04.2014 r.

RODN „WOM”
s. 238

Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia do 01.04.2014 r.

RODN „WOM”
s. 236

Sylwia Kurcab, Aleksandra Krawczyk
Karty zgłoszenia do 02.04.2014 r.

RODN „WOM”
s. 231

Urszula Mielczarek, Elżbieta Doroszuk
Karty zgłoszenia do 10.04.2014 r.

14.04.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 201

Agata Arkabus, Anna Płusa
Karty zgłoszenia do 10.04.2014 r.

15.04.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 236

Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia do 10.04.2014 r.

15.04.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 237

Ewa Nieszporek
Karty zgłoszenia do 11.04.2014 r.

25.04.2014 r.

platforma
MOODLE

Marta Lipska, Tomasz Karoń
Karty zgłoszenia do 18.04.2014 r.

04.05.2014 r.
godz.15.00
05.05.2014 r.
godz.10.00

SEMINARIA
typów
09.04.2014 r.
Odpłatność 20 zł/os.
godz. 15.00
WARSZTATY
Cyfrowa szkoła: Jak Story Jumper zmotywuje uczniów nauczyciele bibliotekarze, nauczycie04.04.2014 r.
do czytania? - elektroniczne dzienniczki lektur.
le poloniści, nauczyciele edukacji
godz. 15.00
0dpłatność: 20 zł./os.
wczesnoszkolnej
Warsztatowe spotkanie ze sztuką - ozdoby wielkanocne.
nauczyciele przedszkoli, szkół
07.04.2014 r.
Odpłatność: 20 zł/os.
podstawowych, gimnazjów
godz. 15.00
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych nauczyciele wszystkich typów szkól
14.04.2014 r.
możliwości ucznia z opinią i orzeczeniem.
i placówek
godz.15.00
Techniki uczenia się i metody motywujące uczniów do nauki.

nauczyciele wszystkich
szkół/placówek

Odpłatność 20 zł/os.

Cyfrowa szkoła: Dokumentowanie projektów edukacyjnych nauczyciele wszystkich typów szkół
za pomocą filmu.

0dpłatność: 20 zł./os.

Cyfrowa szkoła: Nauczaj i ucz się z tabletem, czyli technologie
mobilne w szkole.

nauczyciele gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych

Drama i inscenizacja na lekcjach języka obcego jako skuteczna
metoda rozwijania umiejętności komunikacyjnych.

nauczyciele języka obcego

0dpłatność: 10 zł./os.

0dpłatność: 20 zł./os.

Cyfrowa szkoła: Nowatorskie zajęcia z języka angielskiego nauczyciele języka angielskiego
z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych - w szkołach podstawowych, gimnaszkolenie online.
zjalnych i ponadgimnazjalnych

Tytuł
Zajęcia biblioteczne
Programy edukacyjne dla uczniów gimnazjów z zakresu edukacji
medialnej
Projekty edukacyjne w gimnazjum

Dla kogo
nauczyciele, uczniowie i dzieci
w wieku przedszkolnym
nauczyciele i uczniowie gimnazjów
nauczyciele i uczniowie gimnazjów

Termin
rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014

Miejsce
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna

Odpowiedzialny/Zgłoszenie udziału
www.biblioteka.womczest.edu.pl
zakładka działalność edukacyjna
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107

Kursy online na platformie MOODLE

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty e-learningowej na platformie MOODLE.
Platforma znajduje się na stronie www.moodle2.womczest.edu.pl .

Szkolenia rad pedagogicznych w szkole lub placówce oświatowej
W celu zamówienia szkolenia rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia Rady pedagogiczne (www.womczest.edu.pl).
Szkolenia są odpłatne.
Propozycje tematów znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Kadra kierownicza » Rady pedagogiczne ). Dyrektor szkoły ma
możliwość przedstawienia innego tematu.

Kursy doskonalące
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy doskonalące .
Wykaz tematów kursów doskonalących (2 spotkania po 4 godz., płatne 40 zł* od osoby) znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Nauczyciele » Kursy doskonalące ).
*w przypadku kursów w sali komputerowej: 55 zł

Kursy kwalifikacyjne
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia Kursy kwalifikacyjne .
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 - 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.
Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Nauczyciele » Kursy kwalifikacyjne )

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 - 15.00, wtorek: godz. 9.00 - 16.00
Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl w zakładce Informacje o RODN „WOM” w Częstochowie .

