Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Częstochowie
Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli prowadzona przez Województwo Śląskie
Akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty

OFERTA
WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK
wrzesień – październik 2013 r.

ZAPRASZA
oferta dostępna na stronie internetowej
www.womczest.edu.pl
info@womczest.edu.pl

42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130, tel. 34 3606004, 343606014, 343668778, fax 34 3606239
http://www.womczest.edu.pl, e-mail: info@womczest.edu.pl

WSPOMAGANIE ROZWOJU RAD PEDAGOGICZNYCH
NOWOŚĆ!
Oferta rocznego wspomagania rozwoju szkół/placówek
Szanowni Państwo Dyrektorzy,
placówki doskonalenia nauczycieli stają się elementem systemu wspomagania rozwoju szkół/placówek we współpracy z publicznymi bibliotekami pedagogicznymi i publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.
Informowaliśmy o tej zmianie w trakcie wideokonferencji 5-8.02.2013 r. oraz w komentarzu zamieszczonym
w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” (nr 1(87) z 2013 r.).
Zmiana rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. poz. 1196 z 2012 r.) zobowiązuje
naszą placówkę do wspomagania szkół/placówek w:
1. wykonywaniu zadań nakładanych przez państwo,
2. zaspokajaniu potrzeb szkoły/placówki w rozwiązywaniu jej problemów.
Działania w RODN „WOM” w Częstochowie kierujemy do zespołów nauczycieli przy współpracy z dyrektorami
szkół, Szkolnymi Organizatorami Rozwoju Edukacji oraz liderami Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.
Przede wszystkim pomagamy radom pedagogicznym w rozwiązywaniu problemów na podstawie wewnątrzszkolnych
diagnoz i ewaluacji, udzielamy długoterminowej (minimum rocznej) pomocy, która kierowana jest do zespołu nauczycieli, nie do pojedynczego nauczyciela.
W tym celu w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki oraz biblioteką pedagogiczną i publiczną poradnią psychologiczno-pedagogiczną proponujemy działania mające na celu rozwiązanie problemu, wspólnie oceniamy efekty
pracy i opracowujemy wnioski do dalszej pracy.
Ta forma wspomagania rady pedagogicznej będzie odpłatna i ustalona z dyrektorem szkoły/placówki. Karta zgłoszenia dostępna na stronie www.womczest.edu.pl.

Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji

Punkt konsultacyjny SORE:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
Zapraszamy Państwa na spotkanie 18.09.2013 r., o godz. 15.00, s. 231.

Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Wideokonferencja: 16.09.2013 r., godz. 14.00 - 14.45
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WSPOMAGANIE KADRY KIEROWNICZEJ SZKÓŁ/PLACÓWEK
Wspomaganie zdalne - nieodpłatne
Wideokonferencje
UWAGA: Do prawidłowego i pełnego uczestnictwa w wideokonferencji potrzebna jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej
bądź przeglądarki innego producenta (np. Chrome, Firefox).
Aby wziąć udział w wideokonferencji należy:
na stronie www.womczest.edu.pl wypełnić kartę zgłoszenia „Wideokonferencja”
w dniu konferencji na stronie http://videochat.vidcom.pl/webvico/ zalogować się jako „Gość”, wpisując nazwę szkoły (jest to
istotne do właściwej identyfikacji uczestnika i późniejszego wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie), następnie kliknąć ikonę „Dołącz” - w nazwę wpisać RODNWOM, pole hasło pozostawić niewypełnione.
Pomoc techniczna dla wideokonferencji RODN „WOM”: tel. 34 366 87 78.
Uwaga: Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na godzinę przed rozpoczęciem i nie później niż 15 minut po jej rozpoczęciu.
Data
Temat
Godziny
wideokonferencji
wideokonferencji
rozpoczęcia i zakończenia

WRZESIEŃ 2013 r.
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - podsumowanie warsztatów

4.09.2013 r.
17.09.2013 r.

12.00 - 12.45
12.00 - 12.45

2.10.2013 r.

12.00 - 12.45

PAŹDZIERNIK 2013 r.
Awans zawodowy nauczycieli - procedury

Sieć współpracy i samokształcenia
W roku szkolnym 2013/2014 zaproponujemy Państwu dyrektorom i wicedyrektorom utworzenie sieci współpracy
i samokształcenia pod hasłem „Wspomaganie szkoły/placówki jako organizacji uczącej się”.

Wspomaganie stacjonarne - nieodpłatne
Konferencje z warsztatami
Temat
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego - spełnianie przez szkołę/placówkę wymagań,
o których mowa w rozporządzeniu zmieniającym w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. 2013 poz. 560)

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

Termin

Miejsce

6.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

9.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

10.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

11.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

12.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

13.09.2013 r.
godz. 9.00 - 11.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

Termin
23.10.2013 r.
godz. 12.00 - 14.00
24.10.2013 r.
godz. 12.00 - 14.00

Miejsce
RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 236

Seminaria
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia „Seminaria” na stronie www.womczest.edu.pl

Temat
Akademia umiejętności wicedyrektora szkoły/placówki

Dla kogo
wicedyrektorzy szkół/placówek

Akademia umiejętności wicedyrektora szkoły/placówki

wicedyrektorzy szkół/placówek
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WSPOMAGANIE ROZWOJU NAUCZYCIELA
Wspomaganie zdalne - nieodpłatne
Wideokonferencje
UWAGA: Do prawidłowego i pełnego uczestnictwa w wideokonferencji potrzebna jest przeglądarka Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej
bądź przeglądarki innego producenta (np. Chrome, Firefox).
Aby wziąć udział w wideokonferencji należy:
na stronie www.womczest.edu.pl wypełnić kartę zgłoszenia „Wideokonferencja”
w dniu konferencji na stronie http://videochat.vidcom.pl/webvico/ zalogować się jako „Gość”, wpisując nazwę szkoły (jest to
istotne do właściwej identyfikacji uczestnika i późniejszego wystawienia zaświadczenia o uczestnictwie), następnie kliknąć ikonę „Dołącz” - w nazwę wpisać RODNWOM, pole hasło pozostawić niewypełnione.
Pomoc techniczna dla wideokonferencji RODN „WOM”: tel. 34 366 87 78.
Uwaga: Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na godzinę przed rozpoczęciem i nie później niż 15 minut po jej rozpoczęciu.
Temat
Data
Godziny rozpoProwadzący
wideokonferencji
wideokonferencji
częcia i zakończenia

WRZESIEŃ 2013 r.
Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej, cz. 1
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania, cz. 1
Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego
E-tutoring w każdej szkole: Jak możemy uczyć matematyki, cz. 1
Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego
E-tutoring w każdej szkole: Kompetencje opiekuna samorządu uczniowskiego, cz. 1
Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego
Biblioterapia w pracy nauczyciela bibliotekarza
Kreatywna szkoła, cz. I
Akademia Twórczego Nauczyciela. - wspieranie nauczycieli w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, cz.1

05.09.2013 r.
09.09.2013 r.
13.09.2013 r.
16.09.2013 r.
17.09.2013 r.
18.09.2013 r.
19.09.2013 r.
20.09.2013 r.
23.09.2013 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

24.09.2013 r.

14.00 - 14.45

25.09.2013 r.

14.00 - 14.45

30.09.2013 r.

14.00 - 14.45

Kreatywna szkoła, cz. 2
E-tutoring w każdej szkole: Kompetencje opiekuna samorządu uczniowskiego, cz. 2
E-tutoring w każdej szkole: Jak możemy uczyć matematyki, cz. 2
E-tutoring w każdej szkole: Podnoszenie wyników kształcenia z wykorzystaniem metod zdalnego nauczania
Realizacja podstawy programowej na I etapie edukacyjnym poprzez różne formy aktywności
Dokumentacja i planowanie pracy nauczyciela bibliotekarza

03.10.2013 r.
08.10.2013 r.
09.10.2013 r.
10.10.2013 r.
11.10.2013 r.
15.10.2013 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

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wg aktualnych przepisów prawa, cz. 2

17.10.2013 r.

14.00 - 14.45

Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczanie do użytku programów nauczania, cz. 2

21.10.2013 r.

14.00 - 14.45

Akademia Twórczego Nauczyciela - wspieranie nauczycieli w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, cz. 2

22.10.2013 r.

14.00 - 14.45

Przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej, cz. 2

23.10.2013 r.

14.00 - 14.45

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wg aktualnych przepisów prawa, cz.1
Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

A. Krawczyk, E. Straszak
E. Straszak, T. Karoń
R. Lipniewska
A. Perczak, K. Wilk
R. Lipniewska
G. Bochenkiewicz, K. Wilk
R. Lipniewska
K. Kucharzewska
M. Tubielewicz, E. Straszak
J. Mielczarek, A. Ledwoń,
S. Kurcab, I. Karlak
E. Doroszuk, U. Mielczarek,
A. Żurek
J. Trzos, M. Żyłka

PAŹDZIERNIK 2013 r.
M. Tubielewicz, E. Straszak
G. Bochenkiewicz, K. Wilk
A. Perczak, K. Wilk
K. Wilk
A. Klimza, K. Wąsowicz
A. Arkabus, A. Płusa
E. Doroszuk, U. Mielczarek,
A. Żurek
E. Straszak, T. Karoń
J. Mielczarek, A. Ledwoń,
S. Kurcab, I. Karlak
A. Krawczyk, E. Straszak

Sieć współpracy i samokształcenia
W roku szkolnym 2013/2014 zaproponujemy Państwu utworzenie sieci współpracy i samokształcenia:

Nazwa sieci
Akademia Twórczego Nauczyciela
Historia i społeczeństwo i historia sztuki - przedmioty uzupełniające w szkole ponadgimnazjalnej
Kompetencje opiekuna samorządu uczniowskiego
Kreatywna szkoła
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych
Nauczycieli wykorzystujących TIK w edukacji
Podnoszenie wyników kształcenia z wykorzystaniem programu GeoGebra
Przyroda online
Realizacja podstawy programowej na I etapie edukacyjnym poprzez różne formy aktywności
Zawodowcy online
Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy
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Dla kogo
nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
nauczyciele historii, historii sztuki szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele opiekunowie samorządów uczniowskich
nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
nauczyciele wszystkich szczebli edukacyjnych
nauczyciele matematyki
nauczyciele przyrody i przedmiotów przyrodniczych
nauczyciele I etapu edukacyjnego
nauczyciele przedmiotów zawodowych
nauczyciele bibliotekarze

Prowadzący
J. Mielczarek
E. Straszak
G. Bochenkiewicz
E. Nieszporek
A. Żurek
T. Karoń
A. Perczak
A. Krawczyk
A. Klimza
M. Żyłka
A. Płusa
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WSPOMAGANIE ROZWOJU NAUCZYCIELA
Wspomaganie stacjonarne
Awans zawodowy nauczyciela
Temat
Awans zawodowy nauczyciela stażysty - procedury; plan
rozwoju zawodowego.
Odpłatność 5 zł/os.
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego - procedury;
plan rozwoju zawodowego.
Odpłatność 5 zł/os.
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego - procedury;
plan rozwoju zawodowego.
Odpłatność 5 zł/os.

Dla kogo
nauczyciele stażyści

nauczyciele kontraktowi

nauczyciele mianowani

Termin

Miejsce

Prowadzący

9.09. 2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

J. Mielczarek, E. Doroszuk, K. Wąsowicz

10.09.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

J. Mielczarek, E. Doroszuk, K. Wąsowicz

11.09.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

J. Mielczarek, E. Doroszuk, K. Wąsowicz

Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Planowanie i organizowanie procesu dydaktycznowychowawczego przez nauczycieli historii
Jak niwelować niepowodzenia uczniów w kontekście analizy
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
- propozycja ćwiczeń
Jak pracować metodą projektu edukacyjnego na lekcjach
historii?
Techniki uczenia się i metody pracy motywujące do nauki

Dla kogo
nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
z powiatu myszkowskiego
nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych
i gimnazjów

Termin
12.09.2013 r.
godz. 15.00

Miejsce
Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika
w Myszkowie

23.09.2013 r.
godz. 15.00

Zespół Szkół nr 2 w Koniecpolu
s. 41

E. Bukowska

nauczyciele gimnazjów

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika
w Myszkowie

J. Durka

Zespół Szkół nr 2 w Koniecpolu

E. Bukowska

Planowanie pracy. EWD.

nauczyciele z Koniecpola

03.10.2013 r.
godz. 15.00
14.10.2013 r.
godz. 11.00
konsultacje
indywidualne

Szkoła Podstawowa nr 1
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów

Prowadzący
J. Durka

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

XVI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
im. Wojciecha Korfantego
Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć
edukacyjnych: „Europejski rok obywateli 2013 - jak
wychowuję aktywnych i świadomych swoich praw
Europejczyków”
Seminarium: „Jak pracować z przyszłym olimpijczykiem?”
Konferencja: „Sześciolatek w przedszkolu i szkole.
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego”
Odpłatność 10 zł/os.
Powiatowy konkurs recytatorski: „Poetyckie
Krajobrazy” poświęcony poezji Juliana Tuwima

Dla kogo

nauczyciele i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
i najstarszych klas gimnazjum
nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów oraz
szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele matematyki gimnazjów oraz szkół
ponadgimnazjalnych
dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji
wczesnoszkolnej, pracownicy poradni
psychologiczno- pedagogicznej
nauczyciele i uczniowie gimnazjów z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego

Konferencja pt. „Katecheza sakramentalna w świetle
podstawy programowej”

nauczyciele religii wszystkich typów szkół i placówek

Konkurs na scenariusz lekcji poświęcony życiu
i twórczości Juliana Tuwima

nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów

Zajęcia biblioteczne

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

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

nauczyciele i uczniowie gimnazjów

Termin

Miejsce

Zgłoszenie udziału

do
10.09.2013 r.

RODN „WOM”

prace konkursowe do
30.09.2013 r.

sekretariat biblioteki
pedagogicznej

30.09.2013 r.
godz.14.00

RODN „WOM”
s. 201, 244

kurcab@womczest.edu.pl
tel. 313606014 wew. 217
galinska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 249
otrabek@womczest.edu.pl
tel. 343612874
perczak@womczest.edu.pl
tel. 343606014 wew. 239

16.10.2013 r.
godz. 15.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 216

24.10.2013 r.
godz. 10.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

26.10.2013 r.
godz. 10.00

RODN „WOM”
Aula „Forum”

prace konkursowe do
15.11.2013 r.
rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014
rok szkolny
2013/2014

sekretariat
RODN „WOM”
pok. 206
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna
biblioteka
pedagogiczna

kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107
witkowska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 249
karlak@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 239
(środy, w godz. 8.00 - 16.45)
kurcab@womczest.edu.pl
tel. 34 3606004 wew. 217
bukowska@womczest.edu.pl
www.biblioteka.womczest.edu.pl
zakładka działalność edukacyjna
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107
kucharzewska@womczest.edu.pl
tel. 343606004 wew. 107
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DOSKONALENIE I DOKSZTAŁCANIE
Szkolenia rad pedagogicznych w szkole lub placówce oświatowej

W roku szk. 2013/2014 proponujemy również jednorazowe szkolenia rad pedagogicznych.
W celu zamówienia szkolenia prosimy o pisemne zgłoszenie pocztą, e-mailem (info@womczest.edu.pl) lub faksem (34 360 62 39).
Szkolenia rad pedagogicznych są odpłatne.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Obszar zagadnień

Kierownik zespołu szkoleniowego

Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
Ocenianie kształtujące
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki
Uczeń - aktywny uczestnik procesu uczenia się
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły
Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej
Wspieranie pracy wychowawców klas
Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?
Budowa koncepcji pracy szkoły
Praca z uczniem młodszym
Praca z uczniem zdolnym
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych
Projekt edukacyjny w szkole
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
Rodzice są partnerami szkoły
Nauczyciel 45 plus
Szkoła promuje wartość edukacji
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

A. Krawczyk - tel. 343606004 wew. 240
S. Kurcab - tel. 343606004 wew. 217
A. Krawczyk - tel. 343606004 wew. 240
K. Wilk - tel. 343606004 wew. 241
A. Perczak - tel. 343606004 wew. 239
E. Straszak - tel. 343606004 wew. 240
U. Mielczarek - tel. 343606004 wew. 229
E. Nieszporek - tel. 343606004 wew. 228
B. Harasimowicz - tel. 343606004 wew. 212
A. Klimza - tel. 343606004 wew. 221
J. Mielczarek - tel. 343606004 wew. 216
U. Mielczarek - tel. 343606004 wew. 229
T. Karoń - tel. 343606004 wew. 238
M. Tubielewicz - tel. 343606004 wew. 227
G. Bochenkiewicz - tel. 343606004 wew. 219
A. Żurek - tel. 343606004 wew. 234
M. Żyłka - tel. 343606004 wew. 233
B. Harasimowicz - tel. 343606004 wew. 212
A. Żurek - tel. 343606004 wew. 234
E. Doroszuk - tel. 343606004 wew. 218
K. Wąsowicz - tel. 343606004 wew. 234
G. Kawecka-Karaś - tel. 343606024
E. Doroszuk - tel. 343606004 wew. 218
A. Ledwoń - tel. 343606004 wew. 241

Kursy doskonalące

W roku szk. 2013/2014 proponujemy poniższe tematy kursów doskonalących - 2 spotkania po 4 godz.
Zgłoszenia na stronie www.womczest.edu.pl wypełnić kartę zgłoszenia „Kursy doskonalące”.
Kursy doskonalące są odpłatne.
Lp.
Tytuł kursu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
6

„Przyjaciele Zippiego” program promocji zdrowia psychicznego dziecka w wieku 5-9 lat
Badanie ankietowe w szkole krok po kroku
Blended learning i narzędzia społecznościowe w edukacji szkolnej
Doskonalenie umiejętności interpretacji EWD
Dziecko, uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce - możliwości wsparcia
Edukacja prawna w nowej podstawie programowej
Elementy coachingu w pracy nauczyciela
Ewaluacja wewnętrzna w nowym nadzorze pedagogicznym
Gry i zabawy dydaktyczne z dzieckiem w wieku przedszkolnym
Historia i społeczeństwo- przedmiot uzupełniający w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego
Improving writing with a focus on guided writing
Improwizacje plastyczno-ruchowe z wykorzystaniem metody Carla Orffa
Informatyka w służbie lekcji religii
Jak uczyć ciekawiej - wykorzystanie źródeł kartograficznych, statystycznych oraz ikonograficznych na lekcjach historii, WOS, WOK
Konstruowanie programów nauczania dla edukacji wczesnoszkolnej. Opiniowanie i dopuszczanie do realizacji
Konstruowanie, opiniowanie i dopuszczenie do użytku programów nauczania historii, historii i społeczeństwa oraz WOS
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
Kurs z metodyki przygotowujący do nauczania języka obcego na I etapie edukacyjnym
Materiały edukacyjne w chmurze z wykorzystaniem usług Google
Metody aktywne w edukacji zdrowotnej
Ocenianie i ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej
Ocenianie postępów uczniów na lekcjach matematyki w świetle podstawy programowej ukierunkowanej na efektywność

Kierownik kursu

Jadwiga Mielczarek
Bożena Harasimowicz
Katarzyna Wilk
Agnieszka Perczak
Aneta Żurek
Elżbieta Straszak
Elżbieta Doroszuk
Bożena Harasimowicz
Jadwiga Mielczarek
Elżbieta Straszak
Ewa Nieszporek
Sylwia Kurcab
Iwona Karlak
Elżbieta Straszak
Aleksandra Klimza
Elżbieta Straszak
Urszula Mielczarek
Ewa Nieszporek
Katarzyna Wilk
Katarzyna Wąsowicz
Aleksandra Klimza
Agnieszka Perczak
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Lp.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Tytuł kursu

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Podstawy obsługi komputera
Prezentacja multimedialnych treści dydaktycznych z wykorzystaniem usług online i aplikacji mobilnych
Prezentacja treści dydaktycznych w Internecie z wykorzystaniem narzędzi do blogowania
Przestrzeganie prawa przez uczniów, wychowanków i nauczycieli
Skuteczne spotkania z rodzicami. Warsztat praktycznych rozwiązań
Stwórz sztukę razem z nami- warsztaty plastyczne z ekologią w tle
Sztuka i czas - warsztaty muzealne
Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół maturalnych
Tworzenie i publikowanie w Internecie zasobów edukacyjnych wideo
Tworzenie kursu e-learningowego na podstawie scenariusza
Uczeń na progu II etapu edukacyjnego
Vademecum młodego dyrektora
Wykorzystanie edukacyjnych portali społecznościowych w szkole
Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych w edukacji szkolnej
Zastosowanie narzędzi platform e-learningowych w procesie dydaktycznym nauczania przedmiotów zawodowych

Kierownik kursu

Aleksandra Krawczyk
Tomasz Karoń
Katarzyna Wilk
Katarzyna Wilk
Urszula Mielczarek
Grażyna Bochenkiewicz
Sylwia Kurcab
Sylwia Kurcab
Agnieszka Perczak
Katarzyna Wilk
Katarzyna Wilk
Małgorzata Tubielewicz
Agata Ledwoń
Katarzyna Wilk
Katarzyna Wilk
Marek Żyłka

Kursy kwalifikacyjne

Zgłoszenia na stronie www.womczest.edu.pl wypełnić kartę zgłoszenia „Kursy kwalifikacyjne”.
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne.
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 - 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
Tytuł kursu
liczba godz.

Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Oligofrenopedagogika
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Terapia pedagogiczna
Wychowanie do życia w rodzinie
Bibliotekoznawstwo

210
260
270
270
250
270

Zapraszamy do współpracy z naszymi czasopismami
„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY”

cbo.womczest.edu.pl

Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące
głównie tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia i wychowania, konspekty
lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania i relacje z ważnych wydarzeń, porady
psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon stanowią rozdziały: „Nowa rola placówek
doskonalenia”, „Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych” „Edukacja
artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja konsumencka”, „Edukacja
europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”, „RODN WOM
gościem w szkołach i placówkach”, „Z życia szkół i placówek oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie
drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane jest bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych
Częstochowy i okolicznych powiatów.
kontakt: Grażyna Bochenkiewicz - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 219

„KWARTALNIK NAUCZYCIELSKI”

www.womczest.edu.pl

Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Preferuje artykuły dotyczące zreformowanej szkoły w zakresie zajęć edukacyjnych wynikających z „Podstawy programowej…”, a szczególnie zagadnień dotyczących: nowoczesnych metod kształcenia i wychowania, innowacji pedagogicznych, zarządzania w oświacie, konstruowania programów nauczania, wychowania do życia w rodzinie, szkolnictwa zawodowego, ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wychowania przez twórczość. Ukazuje się kwartalnie, w formie elektronicznej
na stronie internetowej naszego ośrodka: www.womczest.edu.pl, w zakładce „Forum nauczycieli”. Termin składania artykułów w formie elektronicznej do 15.10.2013 r.
kontakt: Sylwia Kurcab - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 217
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REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
„WOM” W CZĘSTOCHOWIE
adres:
tel.
fax
www:
e-mail:
konto:

Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli
42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78
34 360 62 39
http://www.womczest.edu.pl
info@womczest.edu.pl
ING Bank Śląski, O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli:
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.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
tel.
34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78
tel. wypożyczalnia: 34 361 28 74
www: http://biblioteka.womczest.edu.pl
e-mail: czbp@womczest.edu.pl

Filia w Kłobucku
adres: 42-100 Kłobuck, ul. ks. I. Skorupki 46
tel.
34 317 33 69
e-mail: klbp@womczest.edu.pl

Filia w Lelowie
adres: 42-235 Lelów , ul. Szczekocińska 31
tel.
34 355 00 99
e-mail: lebp@womczest.edu.pl

adres:
tel.
tel./fax
www:
e-mail:

adres:
tel.
fax
www:
e-mail:
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Filia w Lublińcu
adres: 42-700 Lubliniec, ul. I. Paderewskiego 18
tel.
34 351 17 98
e-mail: lubp@womczest.edu.pl

Filia w Myszkowie
adres: 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
34 3278124
34 3278262
http://osrodek.womczest.edu.pl
zlotypotok@womczest.edu.pl

Wydawnictwo RODN „WOM” w Częstochowie

42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
34 360 60 04, 34 360 60 14, 34 366 87 78
34 360 62 39
http://wydawnictwo.womczest.edu.pl
wydawnictwo@womczest.edu.pl
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