Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie

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

OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK
luty 2014 r.

Wspomaganie Kadry kierowniczej szkół/placówek
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
wideokonferencji

Data
wideokonferencji

Godziny
rozpoczęcia i zakończenia

18.02.2014 r.
19.02.2014 r.

12.00 - 12.45
12.00 - 12.45

Termin
19.02.2014 r.
godz. 12.00 - 13.30

Miejsce
RODN „WOM”
s. 236

LUTY 2014 r.
Postępowanie administracyjne w zarządzaniu szkołą. Część II. Prowadzi radca prawny Halina Klama.
Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia zawodowego przez dyrektora szkoły.

Seminaria dla kadry kierowniczej
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia Seminaria na stronie www.womczest.edu.pl
Temat

Dla kogo

Akademia umiejętności wicedyrektora szkoły/placówki.

wicedyrektorzy szkół/placówek

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 rozpoczęcia
wideokonferencji
wideokonferencji
i zakończenia

Prowadzący

LUTY 2014 r.
Akademia wychowawcy. Jak krok po kroku zorganizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną?
Wykorzystanie plakatu i satyry w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie na III i IV etapie edukacyjnym.
Nauczanie międzyprzedmiotowe - jak sprostać wyzwaniom nauczania języka obcego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej.
Trening kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem usług Google.
Bezpieczna szkoła/placówka część 3.
Cyberprzestrzeń w szkole - szkoła w cyberprzestrzeni.
Realizacja podstawy programowej poprzez różne formy aktywności, cz. 3.
Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie dydaktycznym.
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
Sieć współpracy i samokształcenia jako forma uczenia się Liderów WDN.
Metody aktywizujące na przedmiotach humanistycznych.
Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej- projekt edukacyjny na lekcjach przyrody
Planowanie pracy z dzieckiem uzdolnionym artystycznie z uwzględnieniem różnych rodzajów twórczości.
Dzieci z zaburzeniami zachowania w szkole.
Realizacja edukacji zdrowotnej na III i IV etapie edukacyjnym.

03.02.2014 r.
04.02.2014 r.

14.00 - 14.45
14.00 - 14.45

E. Doroszuk, U. Mielczarek
E. Straszak

05.02.2014 r.

14.00 - 14.45

M. Lipska

06.02.2014 r.
07.02.2014 r.
10.02.2014 r.
11.02.2014 r.
12.02.2014 r.
13.02.2014 r.
17.02.2014 r.
18.02.2014 r.
20.02.2014 r.
24.02.2014 r.
25.02.2014 r.
27.02.2014 r.

14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
14.00 - 14.45

K. Wilk
A. Krawczyk
I. Bajor, A. Dąbrowska
A. Klimza, M. Tubielewicz
T. Karoń
A. Perczak
B. Harasimowicz
E. Nieszporek, E. Straszak
A. Krawczyk
S. Kurcab, J. Mielczarek
A. Żurek
K. Wąsowicz

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 ”.

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

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.

Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
XXVI Regionalny Konkurs Recytatorski - etap gminny.

Dla kogo
nauczyciele z terenu miasta i gminy Koniecpol

Termin
luty 2014 r.

(dokładny termin
zostanie podany
bezpośrednio do szkół)

„Sumy algebraiczne”- lekcja matematyki w klasie pierwszej
gimnazjum.
Żołnierze wyklęci w edukacji historycznej.

nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem
nauczyciele wszystkich typów szkół

Ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania z matematyki.

nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem

11.02.2014 r.
godz. 09.00
25.02.2014 r.
godz. 15. 00
26.02.2014 r.
godz. 16.00

Miejsce

Prowadzący

Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Koniecpolu

E. Bukowska

Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu

A. Wojciechowska

Gimnazjum nr 1 w Myszkowie

J. Durka

Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu

A. Wojciechowska

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

Dla kogo

Akademia twórczego nauczyciela - projekty europejskie. Nowe
zasady aplikowania.

nauczyciel wszystkich typów szkól
i placówek

Multi Art. Projekt - warsztat działań plastycznych i muzycznych
w edukacji dziecka - online.

nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów

Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego,
GRUPA I.

Trening kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli z wykorzystaniem usług Google - online.

nauczyciele poloniści pracujący
w szkołach ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem
maturalnym
nauczyciele poloniści pracujący
w szkołach ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem
maturalnym
nauczyciele poloniści pracujący
w szkołach ponadgimnazjalnych
kończących się egzaminem
maturalnym
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

Jak przygotować uczniów do efektywnego i bezpiecznego
wyszukiwania informacji w internecie?

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

Jak konstruować scenariusze zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów internetowych?

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

Jak zmotywować uczniów do korzystania z internetu w celach
edukacyjnych?

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

Zajęcia biblioteczne.

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

Odpłatność - 5 zł/os.

Termin

Miejsce

Odpowiedzialny/Zgłoszenie udziału

26.02.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 238

Agata Ledwoń, Iwona Karlak
Karty zgłoszenia do 24.02.2014 r.

Platforma MOODLE
RODN „WOM”

Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek
Karty zgłoszenia do 26.02.2014 r.

SEMINARIA

WARSZTATY

Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego,
GRUPA II.
Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego,
GRUPA III.

Odpłatność - 20 zł/os.
Odpłatność - 20 zł/os.
Odpłatność - 20 zł/os.

Programy edukacyjne dla uczniów gimnazjów z zakresu edukacji
medialnej.
Projekty edukacyjne w gimnazjum.

nauczyciele i uczniowie gimnazjów

marzec
2014 r.
11.02.2014 r.
18.02.2014 r.
25.02.2014 r.
godz. 14.15
12.02.2014 r.
19.02.2014 r.
26.02.2014 r.
godz. 14.15
13.02.2014 r.
20.02.2014 r.
27.02.2014 r.
godz. 14.15

Grażyna Bochenkiewicz

RODN „WOM”
s. 244

lider regionalny
przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

RODN „WOM”
s. 244

lider regionalny
przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

RODN „WOM”
s. 244

lider regionalny
przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Karty zgłoszenia do 29.01.2014 r.
Grażyna Bochenkiewicz
Karty zgłoszenia do 29.01.2014 r.
Grażyna Bochenkiewicz
Karty zgłoszenia do 29.01.2014 r.

10 - 23. 02.2014 r.

Platforma MOODLE
RODN „WOM”

Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia do 7.02.2014 r.

25.02.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 201

Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia do 18.02.2014 r.

27.02.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 201

Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia do 20.02.2014 r.

4.03.2014 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 201

Katarzyna Wilk
Karty zgłoszenia do 25.02.2014 r.

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

biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna

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 .

