Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie

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

OFERTA
WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK
listopad 2013 r.
www.womczest.edu.pl

info@womczest.edu.pl

Szanowni Państwo,
od grudnia 2013 r. oferta wspomagania szkół i placówek przez RODN „WOM” w Częstochowie będzie dostępna
WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej na stronie internetowej www.womczest.edu.pl oraz przesyłana na adresy
e-mail do szkół i placówek oświatowych.

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 „Wideokonferencje”.
Temat
wideokonferencji

LISTOPAD 2013 r.

Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, cz. 1
Wybrane akty prawne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w szkole, cz. 2

Data
wideokonferencji

Godziny
rozpoczęcia i zakończenia

06.11.2013 r.
13.11.2013 r.

12.00 - 12.45
12.00 - 12.45

Termin
18.11.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00
19.11.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00
20.11.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00
22.11.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00
25.11.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00
10.12.2013 r.
godz. 9.00 - 12.00

Miejsce
RODN „WOM”
Aula „Forum”
RODN „WOM”
Aula „Forum”
RODN „WOM”
Aula „Forum”
RODN „WOM”
Aula „Forum”
RODN „WOM”
Aula „Forum”
RODN „WOM”
Aula „Forum”

Termin
12.11.2013 r.
godz. 12.00 - 14.00

Miejsce
RODN „WOM”
s. 236

Konferencje z warsztatami dla kadry kierowniczej
Temat
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)
Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych - nowelizacja prawa (Dz. U. z 2013,
poz. 532, 957, 958)

Dla kogo
dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek
- powiat częstochowski
dyrektorzy szkół/placówek
- Częstochowa
dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek
- powiat kłobucki
dyrektorzy przedszkoli, szkół/placówek
- powiat lubliniecki
dyrektorzy przedszkoli szkół/placówek
- powiat myszkowski
dyrektorzy przedszkoli
- Częstochowa

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

Akademia umiejętności wicedyrektora szkoły/placówki

Dla kogo

wicedyrektorzy szkół/placówek

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

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 „Wideokonferencje”.

Temat
wideokonferencji
Rola lidera WDN w procesie wspomagania szkoły/placówki.

Data
wideokonferencji
04.11.2013 r.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia
14.00 - 14.45

B. Harasimowicz

Realizacja podstawy programowej w klasach I-III i IV- VI szkoły podstawowej poprzez różne formy aktywności.

05.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Klimza, M. Tubielewicz

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego.

06.11.2013 r.

14.00 - 14.45

R. Lipniewska

Bezpieczna szkoła/placówka, cz. 1.

07.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Krawczyk

Opiniowanie, dopuszczanie do użytku i ewaluacja programów nauczania.

08.11.2013 r.

14.00 - 14.45

T. Karoń, E. Straszak

Ocenianie i ocena opisowa w klasach I-III.

12.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Klimza

Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego.

13.11.2013 r.

14.00 - 14.45

R. Lipniewska

Przedmioty uzupełniające w nowej podstawie programowej- historia i społeczeństwo. Moduł 9 - Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

14.11.2013 r.

14.00 - 14.45

E. Straszak

Egzamin maturalny z języka polskiego w 2015 r. - podstawa prawna, formuła egzaminu, cele, spodziewane efekty, charakter zadań.

20.11.2013 r.

14.00 - 14.45

G. Bochenkiewicz, K. Wilk

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wg aktualnych przepisów prawa, cz. 3.

21.11.2013 r.

14.00 - 14.45

E. Doroszuk, U. Mielczarek

Nowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu.

22.11.2013 r.

14.00 - 14.45

J. Mielczarek A. Żurek

Nauczyciel i uczeń w cyberprzestrzeni. Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

25.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Dąbrowska, I. Bajor

Metoda projektu jako strategia dydaktyczna wspomagająca realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego.

26.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Ledwoń E. Straszak

Modułowe kształcenie zawodowe – projektowanie i wdrażanie.

27.11.2013 r.

14.00 - 14.45

Jerzy Trzos, Marek Żyłka

Matura z matematyki w 2015 r. Praca z informatorem - kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa.

28.11.2013 r.

14.00 - 14.45

A. Perczak, K. Wilk

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

29.11.2013 r.

14.00 - 14.45

T. Karoń

Prowadzący

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
E. Doroszuk - Awans zawodowy nauczyciela mianowanego.

Odpłatność 5 zł

K. Wąsowicz - Awans zawodowy nauczyciela stażysty.

Odpłatność 5 zł

J. Mielczarek - Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

Odpłatność 5 zł

Dla kogo

Termin

Miejsce

Zgłoszenia na warsztaty

nauczyciele mianowani

12.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 231

www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 9.11.2013 r.

nauczyciele stażyści

13.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 236

www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 12.11.2013 r.

nauczyciele kontraktowi

15.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 236

www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 14.11.2013 r.

Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Termin

Miejsce

Prowadzący

Jak efektywnie pracować i komunikować się z zespołem
klasowym.

nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum

21.11.2013 r.
godz. 13.30

Szkoła Podstawowa w Rudnikach

E. Bukowska

Województwo śląskie w edukacji historycznej.

nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

29.11.2013 r.
godz. 15.00

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika
w Myszkowie

J. Durka

Odpowiedź ustna na lekcjach matematyki - jak oceniać.

nauczyciele matematyki z terenu objętego doradztwem

27.11.2013 r.
godz. 14.15

Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu

A. Wojciechowska

Konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy

Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.womczest.edu.pl
Tytuł

Dla kogo

Termin

Miejsce

KONFERENCJE
Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do
kariery - prezentacja projektu innowacyjnego.

nauczyciele szkół podstawowych,
gimnazjum i ponadgimnazjalnych

13.11.2013 r.
godz.14.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

„Kreatywna szkoła”. Kształcenie umiejętności i
kompetencji ucznia na różnych etapach edukacyjnych.

nauczyciele wszystkich typów szkół

20.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN”WOM”
Aula „Forum”

nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

26.11.2013 r.
godz. 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

27.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

28.11.2013 r.
godz. 9.00-14.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Odpłatność 10 zł /os.

Akademia Wychowawcy. „Organizacja pracy świetlicy
szkolnej”.

Odpłatność 5 zł/os.

Akademia szczęśliwego dzieciństwa – w kręgu mediów

Odpłatność 5 zł/os.

III wojewódzka konferencja nt. Wczesne wspomaganie
rozwoju małego dziecka.

nauczyciele bibliotekarze,
nauczyciele przedszkoli i szkół
podstawowych
nauczyciele przedszkoli, pracownicy
poradni psychologicznopedagogicznej

Odpowiedzialny
Zgłoszenie udziału
Sylwia Kurcab
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 6.11.2013 r.
Elżbieta Straszak,
Małgorzata Tubielewicz
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 13.11.2013 r.
Urszula Mielczarek
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 19.11.2013 r.
Anna Hiller
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 18.11.2013 r.
Jadwiga Mielczarek
rejestracja pod adresem:
http://www.metis.pl

SEMINARIA
Akademia twórczego nauczyciela - projekty europejskie.

Odpłatność 5 zł /os.

nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów

20.11.2013 r.
godz.15.00

RODN „WOM”
s. 231

Jak tworzymy szkołę promującą zdrowie cz. I.

nauczyciele wszystkich typów szkół

22.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 236

Aktywni na katechezie.

nauczyciele religii

27.11.2013 r.
godz.15.00

RODN „WOM”
s. 244

Rok 2013 rokiem Juliana Tuwima.

nauczyciele przedszkoli, szkół
podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych

28.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 237

Agata Ledwoń
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 13.11.2013 r.
Katarzyna Wąsowicz
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 15.11.2013 r.
Iwona Karlak
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 26 .11.2013 r.
Sylwia Kurcab
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 20.11.2013 r.

WARSZTATY
Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

nauczyciele wszystkich typów szkół
i przedszkoli

06.11.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
s. 236

Indywidualizacja kształcenia z wykorzystaniem zasobów
portalu edukacyjnego Scholaris.pl.

nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

13.11.2013 r.
godz. 16.30-18.00

webinarium

Zajęcia biblioteczne

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

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

biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna

Odpłatność 5 zł/os.

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

nauczyciele i uczniowie gimnazjów

Aneta Żurek
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 31.10.2013 r.
Katarzyna Wilk
www.womczest.edu.pl
„Karty zgłoszenia” do 6.11.2013 r.
www.biblioteka.womczest.edu.pl
zakładka działalność edukacyjna
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107

Szkolenia rad pedagogicznych w szkole lub placówce oświatowej

W roku szk. 2013/2014 proponujemy szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o przesłanie pisemnego zgłoszenia pocztą, e-mailem (info@womczest.edu.pl) lub faksem (34 360 62 39).
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.
Propozycje tematów na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Kadra kierownicza » Rady pedagogiczne).

Kursy doskonalące

Propozycje tematów kursów doskonalących (2 spotkania po 4 godz., płatne 40 zł* od osoby) na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Nauczyciele » Kursy doskonalące). Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia „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 na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Nauczyciele » Kursy kwalifikacyjne)

Studia podyplomowe

Zgłoszenia prosimy składać osobiście w punkcie konsultacyjno-rekrutacyjnym (siedziba RODN „WOM” w Częstochowie, pok. 206).
Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie. Studia podyplomowe są odpłatne.
Wykaz kierunków na stronie www.womczest.edu.pl (zakładka Nauczyciele » Studia podyplomowe)

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.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy

Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące głównie tematyki dydaktycznowychowawczej. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane jest bezpłatnie do szkół oraz
placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów. W sprawie publikacji prosimy o kontakt z Panią Grażyną Bochenkiewicz - nauczycielem konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie: e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 219.

Forum Nauczycieli

(dawniej Kwartalnik Nauczycielski)

Ukazuje się w formie elektronicznej na stronie internetowej naszego ośrodka: www.womczest.edu.pl, w zakładce Forum nauczycieli. W sprawie publikacji prosimy o kontakt z Panią Sylwią Kurcab - nauczycielem konsultantem RODN „WOM” w Częstochowie:
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 217.

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli
42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130, tel. 34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78, fax 34 360 62 39
www: http://www.womczest.edu.pl, e-mail: info@womczest.edu.pl
konto: ING Bank Śląski, O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
www: http://biblioteka.womczest.edu.pl, e-mail: czbp@womczest.edu.pl
Filia w Kłobucku: 42-100 Kłobuck, ul. ks. I. Skorupki 46, tel. 34 317 33 69, e-mail: klbp@womczest.edu.pl
Filia w Lelowie: 42-235 Lelów , ul. Szczekocińska 31, tel. 34 355 00 99, e-mail: lebp@womczest.edu.pl
Filia w Lublińcu: 42-700 Lubliniec, ul. I. Paderewskiego 18, tel. 34 351 17 98, e-mail: lubp@womczest.edu.pl
Filia w Myszkowie: 42-300 Myszków, ul. Prym. Wyszyńskiego 7a, tel. 34 313 44 94, e-mail: mybp@womczest.edu.pl

Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99, tel. 34 3278124, tel./fax 34 3278262
www: http://osrodek.womczest.edu.pl. e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

Wydawnictwo RODN „WOM” w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130, tel. 34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78, fax 34 360 62 39
www: http://wydawnictwo.womczest.edu.pl, e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl

