info@womczest.edu.pl

www.womczest.edu.pl

ZAPRASZAMY
na szkolenia nauczycieli z Częstochowy
oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
LISTOPAD - GRUDZIEŃ 2012
dostępny na stronie internetowej

www.womczest.edu.pl
info@womczest.edu.pl

STRUKTURA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
Adres: 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130
tel.
+48 34 3606004, 34 3606014, 34 3668778;
fax
+48 34 3606239
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
Oferta doskonalenia nauczycieli ................................................................................................................................... str. 5

Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku
42-253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
tel./fax +48 34 3278262; tel. 34 3278124
http://osrodek.womczest.edu.pl
e-mail: zlotypotok@womczest.edu.pl
Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku informuje szkoły/placówki, które realizują w Złotym Potoku i okolicach jednodniowe zajęcia eduka-

cyjne dla dzieci i młodzieży, o możliwości skorzystania z obiadów jedno- lub dwudaniowych w cenie:
zupa: od 2 zł
drugie danie: od 5 zł.
Oferujemy również możliwość organizowania rad
pedagogicznych, wycieczek szkolnych, wyjazdów
integracyjnych oraz zielonych szkół. W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową www.womczest.edu.pl.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
Aleja Jana Pawła II 126/130
42-202 Częstochowa
Godziny otwarcia:
http://biblioteka.womczest.edu.pl
poniedziałek - 830 - 1800
e-mail: czbp@womczest.edu.pl
wtorek - 830 - 1800
tel. centrala: +48 34 360 60 04
środa - 830 - 1800
- sekretariat - wew. 254
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac we- katalogi – wew. 109
wnętrznych, lekcje biblioteczne)
- czytelnia – wew. 107
piątek - 830 - 1800
- wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
pierwsza sobota miesiąca - 800 - 1300
- wypożyczalnia książek – wew. 612
lub +48 34 3612874
- zespół ds. wspierania nauczycieli bibliotekarzy – wew. 253
Oferta edukacyjna PBP RODN „WOM” w Częstochowie ..................................................................................... str. 7
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
Filia w Kłobucku

Filia w Lelowie

Filia w Lublińcu

Filia w Myszkowie

ul. ks. I. Skorupki 46
42-100 Kłobuck
tel. 34 3173369
klbp@womczest.edu.pl

ul. Szczekocińska 31
42-235 Lelów
tel. 34 3550099
lebp@womczest.edu.pl

ul. I. Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
tel. 34 3511798
lubp@womczest.edu.pl

pn: 800–1800
wt, śr, pt: 800–1600
I i III czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

pn, śr, czw, pt: 800–1600
wt: 800–1800
I sob. miesiąca: 800–1300

pn, śr: 800–1730
wt, pt: 800–1500
I i III czw. m-ca: 730–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

ul. Prym. Wyszyńskiego 7a
42-300 Myszków
tel. 34 3134494
mybp@womczest.edu.pl
W listopadzie i grudniu
biblioteka nieczynna
Zwroty wypożyczonych
zbiorów:
pn – pt: 1000-1300

Wydawnictwo RODN "WOM" w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. centrala: +48 34 3606004, +48 34 3606014 wew. 550..553
http://wydawnictwo.womczest.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z NASZYMI CZASOPISMAMI
Szanowni Czytelnicy i Autorzy, drodzy Nauczyciele!

Pozostając w przekonaniu, że na co dzień jesteście Państwo autorami szeregu własnych materiałów edukacyjnych,
że realizujecie w sposób niekonwencjonalny, nowatorski i niezwykle interesujący wiele zajęć dydaktycznych oraz wychowawczych, zachęcamy Państwa do publikacji artykułów o tych osiągnięciach na łamach naszych czasopism.

„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: „Edukacja artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”,
„Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, Z życia szkół i placówek
oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane
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
Informujemy, że w październiku 2012 r. ukazał się kolejny numer „Częstochowskiego
Biuletynu Oświatowego” (3/2012). Spośród szeregu interesujących materiałów
szczególnie polecamy cykl artykułów objętych wspólnym tytułem – „KONKURS MAM 6
LAT”.
Publikacja nawiązuje do wyników konkursu ogłoszonego w roku szkol. 2011/2012
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jego celem była promocja i upowszechnianie
ciekawych form pracy rad rodziców przedszkoli i szkół podstawowych,
umożliwiających przyjazną adaptację dzieci 6-letnich w szkole.
W rozdziale tym przykładami dobrych praktyk dzielą się z Czytelnikami - Rady
Rodziców przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Delegatury w Częstochowie
Kuratorium Oświaty w Katowicach, w formie sprawozdań z realizacji projektów
konkursowych.
Zapraszamy do lektury.

„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 12.12.2012 r.



kontakt: Sylwia Kurcab - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 217

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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NOWE MOŻLIWOŚCI DLA NAUCZYCIELI
Z GMIN WIEJSKICH I WIEJSKO-MIEJSKICH
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
1.08.2012 r. – 30.06.2014 r.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest autorem projektu
pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” realizowanego od 1.08.2012 r. do 30.06.2014 r. w ramach
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
Celem głównym projektu jest zwiększenie umiejętności posługiwania się narzędziami TIK
(technologii informacyjno-komunikacyjnych) przez nauczycieli/ki z terenów wiejskich z wykorzystaniem platformy moodle.
Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w trybie e-learningowym czynnych zawodowo nauczycieli z wyższym wykształceniem i przygotowaniem pedagogicznym ze wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych.
Zajęcia trwają 40 godzin dydaktycznych, w tym 38 godzin będzie realizowane online przy
komputerze uczestnika kursu, a pozostałe 2 godziny podczas konferencji otwierającej projekt.
Czas trwania szkolenia – 5 tygodni.
Harmonogram szkolenia:
MODUŁ 1: Wykorzystanie platformy e-learningowej w edukacji.
MODUŁ 2: Tworzenie bloga i mikrobloga edukacyjnego.
MODUŁ 3: Tworzenie szkolnego lub klasowego kanału YouTube.
MODUŁ 4: Prowadzenie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi społecznościowych.
Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo
pod adresem:

www.etutoring.womczest.edu.pl

Biuro projektu:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
al. Jana Pawła II 126/130
tel. 34 3606004, 34 3606014, wew. 224
e-mail: etutoring@womczest.edu.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
4

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

OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Nowe zasady organizowania i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny.
Nowe zadania pedagoga i psychologa.

Dla kogo

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
pedagodzy i psycholodzy
szkolni
Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się nauczyciele przyrody szkół
urodziły.
podstawowych
Zgłoszenia do 6.11.2012 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Dopuszczanie do użytku w szkole prodyrektorzy i nauczyciele
gramu nauczania dla zawodu.
kształcenia zawodowego
Opiniowanie i dopuszczanie do użytku
nauczyciele edukacji wczew szkole programów nauczania.
snoszkolnej
Koordynator zespołu nauczycieli i specja- nauczyciele wszystkich typów
listów prowadzących zajęcia z uczniem
szkół, koordynatorzy zespoo specjalnych potrzebach edukacyjnych. łów, wychowawcy klas,
Opracowanie KIPU i PDW dla ucznia
placówek opiekuńczoo specjalnych potrzebach edukacyjnych. wychowawczych, przedszkoli
z Częstochowy, pow. częstochowskiego, kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego
Czym jest zdrowie? – lekcja edukacji
nauczyciele wychowania
zdrowotnej w ramach realizacji podstawy fizycznego w gimnazjum
programowej z wychowania fizycznego. i szkole ponadgimnazjalnej
Organizacja pomocy psychologiczno-pe- nauczyciele przedszkoli,
dagogicznej dla dziecka w wieku przedoddziałów przedszkolnych
szkolnym.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Opiniowanie i dopuszczanie do użytku
nauczyciele edukacji wczew szkole programów nauczania.
snoszkolnej
Przygotowanie warsztatu pracy nauczy- nauczyciele przyrody
ciela przyrody i przedmiotów przyrodni- i przedmiotów przyrodniczych w świetle nowej podstawy progra- czych wszystkich typów szkół
mowej.
Zgłoszenia do 13.11.2012 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Konferencja „Konstanty Wolny i auto- nauczyciele wszystkich
nomia Śląska w II Rzeczypospolitej”.
typów szkół
Wspieramy rozwijanie sprawności rozu- nauczyciele języków obcych
mienia ze słuchu – obsługa programu
wszystkich typów szkół
AudaCity, tworzenie materiałów dydaktycznych.
Zgłoszenia kierować na adres: dupuis@womczest.edu.pl
Plan działań wspierających i karta indy- nauczyciele wszystkich typów
widualnych potrzeb ucznia.
szkół i placówek
WebQuesty jako nowoczesna metoda
nauczyciele wszystkich typów
projektu.
szkół
Ewaluacja wewnętrzna.
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
Religia w polskiej szkole i wybranych
nauczyciele religii
krajach europejskich.
Obserwacja i analiza gotowości szkolnej nauczyciele przedszkoli,
dziecka w wieku przedszkolnym.
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego

Termin
godzina

Miejsce

05.11.2012 r.
godz. 1500
06.11.2012 r.
godz. 1500
08.11.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie
ZSP nr 3
w Myszkowie
RODN „WOM”
s. 236

08.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

08.11.2012 r.
godz. 1500
12.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231
RODN „WOM”
s. 237

12.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

U. Mielczarek

12.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

14.11.2012 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s. 236

J. Mielczarek
A. Żurek

15.11.2012 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM’’
s. 236

A. Klimza

15.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

15.11.2012 r.
godz.1500

Aula „FORUM”
RODN „WOM”

M. Tubielewicz
J. Durka

15.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Dupuis

16.11.2012 r.
godz. 1500
20.11.2012 r.
godz.1500
20.11.2012 r.
godz. 1500
21.11.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
E. Doroszuk
w Myszkowie
RODN „WOM”
M. Bekus-Richane
s. 238
ZSP nr 3
E. Doroszuk
w Myszkowie
RODN ,,WOM”
I. Karlak
s. 231

21.11.2012 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
s. 236

Prowadzący
E. Doroszuk
E. Doroszuk
E. Doroszuk
U. Mielczarek
A. Krawczyk
J. Trzos
M. Żyłka
A. Klimza

J. Mielczarek

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

Dla kogo

Ewaluacja programu nauczania dla zadyrektorzy i nauczyciele
wodu.
kształcenia zawodowego
Projekt edukacyjny na lekcjach edukacji nauczyciele edukacji dla bezdla bezpieczeństwa.
pieczeństwa
Zgłoszenia do 20.11.2012 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Godzina wychowawcza z pomysłem.
wychowawcy klas, nauczyWspieranie rozwoju ucznia z wykorzyciele wszystkich typów szkół,
staniem ćwiczeń Metody Kinezjologii
placówek opiekuńczoEdukacyjnej.
wychowawczych z Częstochowy, pow. częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
Wprowadzenie do stosowania narzędzi
nauczyciele zainteresowani
platformy MOODLE w dydaktyce.
prowadzeniem kształcenia na
odległość
Zgłoszenia do 20.11.2012 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Op-art nauczyciele przedmiotów
– wizualizm w sztuce. Rozwijanie wrażli- artystycznych
wości sensorycznej poprzez aktywność
plastyczną.
Lekcja informatyki z tablicą interaktywną nauczyciele zajęć kompute– wyszukiwanie informacji w Internecie. rowych, informatyki i technologii informacyjnej
GeoGebra jako narzędzie nauczania
nauczyciele matematyki
i uczenia się matematyki.
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Zgłoszenia do 20.11.2012 r. na adres: perczak@womczest.edu.pl
Społeczna odpowiedzialność biznesu
nauczyciele wszystkich typów
a edukacja konsumencka w szkole.
szkół.
Model pracy z uczniem z autyzmem.
zainteresowani nauczyciele
z wszystkich typów szkół
i placówek
Lekcja języka obcego z tablicą interaknauczyciele języków obcych
tywną – rozwiązania dydaktyczne, twowszystkich typów szkół
rzenie materiałów.
Zgłoszenia kierować na adres: dupuis@womczest.edu.pl
Edukacja ekologiczna w projektach.
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
Opracowanie KIPU i PDW dla ucznia
nauczycieli wychowawców
nadpobudliwego psychoruchowo.
klas z Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego
i lublinieckiego
Dopuszczanie do użytku w szkole prodyrektorzy i nauczyciele
gramu nauczania dla zawodu.
kształcenia zawodowego
Program wychowania fizycznego do no- nauczyciele
wychowania
wej podstawy programowej – wybór,
fizycznego wszystkich typów
modyfikacja, program własny.
szkół
Testowanie online na platformie MOOD- nauczyciele zainteresowani
LE.
prowadzeniem kształcenia na
odległość
Zgłoszenia do 27.11.2012 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Program wychowania fizycznego do no- nauczyciele
wychowania
wej podstawy programowej – wybór,
fizycznego wszystkich typów
modyfikacja, program własny.
szkół
Ewaluacja programu nauczania dla zadyrektorzy i nauczyciele
wodu.
kształcenia zawodowego
Warsztatowe spotkanie ze sztuką. Ozdo- nauczyciele przedmiotów
by świąteczne - formy przestrzenne
artystycznych
i płaskie.
Zgłoszenia do 5.12.2012 r. na adres: kurcab@womczest.edu.pl
Lekcja wiedzy o społeczeństwie z MOOD- nauczyciele wiedzy o społeLE – dyskusja na forum.
czeństwie
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.11.2012 r.
godz. 1500

ZSZ
w Lublińcu

J. Trzos
M. Żyłka

22.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

22.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

22.11.2012 r.
godz. 1600

RODN „WOM”
s. 201

K. Wilk

26.11.2012 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

27.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

27.11.2012 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

A. Perczak

28.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

28.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

29.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Dupuis

29.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

29.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

29.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Trzos
M. Żyłka

29.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

29.11.2012 r.
godz. 1600

RODN „WOM”
s. 238

K. Wilk

05.12.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

06.12.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos
M. Żyłka

10.12.2012r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

11.12.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

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

Temat

Termin
godzina

Dla kogo

Boże Narodzenie tuż, tuż – ozdoby świą- nauczyciele religii
teczne.
WebQuesty jako nowoczesna metoda
nauczyciele wszystkich typów
projektu.
szkół
Planowanie i przeprowadzenie próbnej
nauczyciele wszystkich typów
ewakuacji w szkole/placówce.
szkół i placówek
Zgłoszenia do 10.12.2012 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Zastosowanie narzędzi e-lerningowych dyrektorzy i nauczyciele
w procesie dydaktycznym nauczania kształcenia zawodowego
przedmiotów zawodowych.
Społeczna odpowiedzialność biznesu
nauczyciele wszystkich typów
a edukacja konsumencka w szkole.
szkół

Miejsce

Prowadzący

12.12.2012 r.
godz. 1500
13.12.2012 r.
godz.1500

RODN ,,WOM”
I. Karlak
s. 244
S. Kurcab
RODN „WOM”
M. Bekus-Richane
s. 238

13.12.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

13.12.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos
M. Żyłka

17. 12.2012 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

5.11.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Harasimowicz
A. Krawczyk

Dla kogo

Edukacja globalna w szkole

Liderzy WDN

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Sztuka motywacji – prezentacja zasad
i określenie warunków sprzyjających.

nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów
Przed rocznicą wybuchu powstania stycznauczyciele wszystniowego.
kich typów szkół
Udział proszę potwierdzić do 19.11.2012 r. na adres: jarekdurka@o2.pl
Wykorzystanie wyników egzaminu gimna- nauczyciele szkół
zjalnego z przedmiotów humanistycznych
gimnazjalnych
do podniesienia jakości pracy szkoły.
Udział proszę potwierdzić do 10.12.2012 r. na adres: jarekdurka@o2.pl

Termin
godzina
19.11.2012 r.
godz. 15⁰⁰
22.11.2012 r.
godz. 15⁰⁰
13.12.2012 r.
godz. 15⁰⁰

Miejsce
Gimnazjum nr 2
w Koniecpolu
sala nr 41
Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika
w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika
w Myszkowie

Prowadzący
E. Bukowska
J. Durka

J. Durka

Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana
doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Awans nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dla kogo
nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

05.11.2012 r.
godz.1430

RODN „WOM”
s.236

R. Lipniewska

16.11.2012 r.
godz. 930

Zespół Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

A. Arkabus
A. Płusa

20.11.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s.201

M. Małek

22.11.2012 r.
godz. 1300

Aula „FORUM”
RODN „WOM”

A. Hiller

11.12.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s.201

A. Arkabus
A. Płusa

Zgłoszenia przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

Google w bibliotece szkolnej.

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Zgłoszenia przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

Biblioteka miejscem bezpiecznego wykorzystania Internetu.

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Zgłoszenia przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa - w kręgu emocji.

nauczyciele , wychowawcy
wszystkich typów szkół
rodzice

Zgłoszenia przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

Jak wykorzystać tablicę interak- nauczyciele bibliotekarze wszysttywną w bibliotece szkolnej?
kich typów szkół
Zgłoszenia przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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WAŻNE WYDARZENIA W RODN „WOM” – LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2012
KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI PRZYRODY I PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH
pt. „Pozwólmy zwierzętom żyć tam, gdzie się urodziły”
8 listopada 2012 r., godz. 1500
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

CYKL KONSULTACJI DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
„Dopuszczanie do użytku i ewaluacja programu nauczania dla zawodu”
8 listopada 2012 r., godz. 1500, 29 listopada 2012 r., godz. 1500, 6 grudnia 2012 r., godz. 1500
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA PIERWSZĄ EDYCJĘ SZKOLENIA W PROJEKCIE "E-TUTORING
W WIEJSKIEJ SZKOLE", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu
oświaty.
12 listopada 2012 r., godz. 1600
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

KONFERENCJA „KONSTANTY WOLNY I AUTONOMIA ŚLĄSKA W II RZECZYPOSPOLITEJ”.
15 listopada 2012 r., godz. 1500
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

XV OGÓLNOPOLSKI KONKURS KRASOMÓWCZY im. Wojciecha Korfantego
19 listopada 2012 r., godz.1300
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

AKADEMIA SZCZĘŚLIWEGO DZIECIŃSTWA - W KRĘGU EMOCJI
22 listopada 2012 r., godz.1300
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

WARSZTATY Z ZAKRESU EDUKACJI GLOBALNEJ

28 listopada 2012 r., godz. 1000 - gimnazja
29 listopada 2012 r., godz. 1000 - szkoły ponadgimnazjalne
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

WOJEWÓDZKI KONKURS ,,Konstanty Wolny – Pierwszy Marszałek Sejmu Śląskiego’’
wrzesień-listopad 2012 r.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

CYFROWA SZKOŁA Z RODN „WOM” W PRAKTYCE
wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.

Zapraszamy nauczycieli z wszystkich etapów edukacyjnych na cykl szkoleń pt. „Cyfrowa szkoła w praktyce”.
1. Jak zainteresować ucznia uczeniem się z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych?
2. Jak wdrażać i stosować technologię informacyjną i komunikacyjną w dydaktyce?
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zajęcia biblioteczne
Warsztaty MOL Optivum
Szkolenia dotyczące obsługi katalogów online
Programy edukacyjne dla uczniów gimnazjów z zakresu edukacji medialnej
Powiatowy konkurs recytatorski „Poetyckie krajobrazy” poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej
Projekty edukacyjne w gimnazjum – zaproszenie do współpracy
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH ODPŁATNE
W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
• 2 godziny dydaktyczne – 40-50 zł
• 4 godziny dydaktyczne – 250-300 zł
Szczegółowych informacji udziela prowadzący zajęcia nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
1. Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki .............. Grażyna Bochenkiewicz
2. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?............................................................. Elżbieta Doroszuk
3. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkole i placówce................................................................................................................ Elżbieta Doroszuk
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ............................................................................................................... Aleksandra Klimza
5. Indywidualizacja pracy z uczniem ................................................................................... Aleksandra Klimza
6. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
7. Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
8. Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Urszula Mielczarek
10. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapii w stymulowaniu ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .................................................................... Urszula Mielczarek
11. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi .................................................................................................. Urszula Mielczarek
12. Różnorodne formy i metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
13. Praca z uczniem z dysleksją................................................................................................ Urszula Mielczarek
14. Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
15. Niechęć do szkoły - poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. .................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
16. Analiza i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych i EWD .............. Agnieszka Perczak
17. Zadania nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej w świetle nowej podstawy
programowej. Ramowe plany nauczania....................................................................... Agnieszka Perczak
18. Rozwiązywanie problemów z realizacją projektów – dokumentacja, ocenianie i prezentacja w projekcie ....................................................................................... Małgorzata Tubielewicz
19. Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego ............................................................. Jerzy Trzos
20. Organizacja edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.................................... Katarzyna Wąsowicz
21. Przepisy prawa, procedury i wymagania związane z ochroną danych osobowych ....................................................................................................................................... Katarzyna Wąsowicz
22. Wykorzystanie narzędzi platformy e-learningowej MOODLE w pracach
zespołów nauczycielskich ................................................................................................... Katarzyna Wilk
23. Testowanie online na platformie e-learningowej MOODLE .................................. Katarzyna Wilk
24. Wprowadzenie do stosowania narzędzi Web 2.0 w dydaktyce ............................. Katarzyna Wilk
25. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
26. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
27. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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KURSY DOSKONALĄCE ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Odpłatność za kursy doskonalące:

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

inne placówki
oświatowe

7.

szkoły
ponadgimnazjalne

5.
6.

Promocja szkoły/placówki w środowisku lokalnym
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
Radzenie sobie z agresją uczniów
Wprowadzenie do stosowania narzędzi platformy
e-learningowej MOODLE w dydaktyce
Zarządzanie projektami edukacyjnymi
Indywidualizacja pracy z uczniem. Organizacja pracy, obserwacja i pomiary dydaktyczne
Zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i przedmiotów akustycznych
Akademia kreatywności – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi
Obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej w edukacji przedszkolnej
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku 5-9 lat
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
Praca z uczniem z trudnościami w nauce
Wpływ zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg nauczania
Praktyczne origami
Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?
Doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym (projekty edukacyjne, konkursy przedmiotowe, koła zainteresowań)
Metoda projektu a podstawa programowa i program nauczania
Merytoryczne i metodyczne podstawy nauczania techniki pływania
Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej
Personalizacja kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

gimnazja

1.
2.
3.
4.

szkoły
podstawowe

Tytuł kursu

edukacja wczesnoszkolna

Lp.

przedszkola
i oddziały
przedszkolne

Kursy doskonalące prowadzone tylko przez konsultantów RODN „WOM” na terenie szkół/placówek (dla 25 osób): ............koszt podróży i materiałów.
Kursy doskonalące, w których zajęcia prowadzą wykładowcy spoza RODN „WOM” (na terenie szkół i placówek): ................pełna odpłatność.
Kursy doskonalące prowadzone na terenie RODN „WOM”: ..............................................................................................................................pełna odpłatność

G. Bochenkiewicz
E. Doroszuk
E. Doroszuk
T. Karoń

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

A. Klimza
A. Klimza

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Kierownik

S. Kurcab
S. Kurcab
J. Mielczarek
J. Mielczarek
J. Mielczarek
U. Mielczarek
U. Mielczarek
A. Perczak

x

A. Perczak
A. Perczak
M. Tubielewicz

x
x

x
x

x

x

x

M. Tubielewicz
K. Wąsowicz

x

x

x

K. Wąsowicz
K. Wilk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2012/2013 – ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Kursy kwalifikacyjne
Lp.

Tytuł

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą .......................................................................................................................................................... 210
Oligofrenopedagogika ...................................................................................................................................................................................................... 260
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ................................................................................................................................................................... 270
Terapia pedagogiczna ...................................................................................................................................................................................................... 270
Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................................................................................................ 250
Bibliotekoznawstwo ......................................................................................................................................................................................................... 270

liczba godz.

Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25-30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2012/2013

na doskonalenie zawodowe organizowane
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie
(Zgłoszenie można przekazać osobiście, pocztą, faksem lub przez nasze strony internetowe)

Tytuł szkolenia/kursu: ......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Nazwisko:
Imię:
Urodzony(a) dnia:

DZIEŃ

Adres zamieszkania:

MIESIĄC

w
ROK

MIEJSCOWOŚĆ (W MIEJSCOWNIKU)

KOD POCZTOWY

POCZTA

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA, NR DOMU, MIESZKANIA

Telefon prywatny:

NIP:

Adres e-mail:
Wykształcenie:
Nazwa uczelni: ......................................................................................................................................................................................
Rok ukończenia: ............; kierunek .............................................................................................................. ; tytuł .......................
Kwalifikacje pedagogiczne:
 posiadam
 nie posiadam
Nauczane przedmioty: 1. ..........................................................
2. ...........................................................
3. ..........................................................
4. ...........................................................
Staż pracy w zawodzie nauczyciela: ................
 nauczyciel stażysta
 kontraktowy
 mianowany
 dyplomowany
Typ szkoły/placówki:  przedszkole  szkoła podstawowa  gimnazjum  szkoła ponadgimnazjalna

 inna (jaka): .............................................................................................................................................
Funkcja/stanowisko:  nauczyciel
 dyrektor
 pedagog szkolny
 bibliotekarz
 pracownik samorządu terytorialnego  doradca metodyczny  wizytator

 inna (jaka): ...........................................................................................................................................
Miejsce pracy:

NAZWA SZKOŁY/PLACÓWKI

Adres:
MIEJSCOWOŚĆ

GMINA
ADRES

Telefon szkoły/placówki:

NIP:
NIP SZKOŁY/PLACÓWKI

Niniejszym w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.) „O ochronie danych osobowych” wyrażam zgodę
na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach dydaktycznych i statystycznych. Ponadto oświadczam, że znane jest
mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

................................................., dnia .........................

..............................................................................
podpis nauczyciela

UWAGI:
Kursy kwalifikacyjne wymagają załączenia zaświadczenia o zatrudnieniu w szkole/placówce oświatowej, a także
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dyplomu oraz kwalifikacji pedagogicznych
*)

