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

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
STYCZEŃ – LUTY 2013
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
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac wesekretariat – wew. 254
wnętrznych, lekcje biblioteczne)
katalogi – wew. 109
piątek – 830 – 1800
czytelnia – wew. 107
pierwsza sobota miesiąca – 800 – 1300
wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
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
pn: 800–1800
wt, śr, pt: 800–1600
I i III czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

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, 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

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

W styczniu i lutym
biblioteka nieczynna

Wydawnictwo RODN "WOM" w Częstochowie
42-202 Częstochowa, Aleja 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 grudniu 2012 r. ukazał się kolejny numer „Częstochowskiego
Biuletynu Oświatowego” (4/2012). Aktualne wydanie obejmuje szereg interesujących
artykułów, różnorodnych pod względem tematycznym, m.in. z zakresu edukacji
historycznej i obywatelskiej, europejskiej oraz regionalnej, dotyczące wychowania
i opieki, a także scenariusze zajęć i informacje dla nauczycieli bibliotekarzy.
Najnowszy biuletyn zawiera materiały posesyjne z III Ogólnopolskiego Kongresu
Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie, który odbył się w RODN „WOM”
w Częstochowie. Możecie Państwo zapoznać się również z relacjami z ciekawych
wydarzeń edukacyjnych, jakie miały miejsce
w ostatnim czasie w szkołach
i placówkach naszego regionu.
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 15.02.2013 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
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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;

OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Organizacja kursów kwalifikacyjnych
i tworzenie programów nauczania na
kwalifikacyjne kursy zawodowe.
Kontrola realizacji podstawy programowej i ramowych planów nauczania
w gimnazjum.
Nowy system wspomagania szkół
i placówek.
Metody utrwalania wiadomości na lekcjach religii.
„Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”
– część I.

dyrektorzy
i
nauczyciele
kształcenia zawodowego
nauczyciele z Częstochowy
i powiatu częstochowskiego
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
nauczyciele religii
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek zainteresowani
udziałem w dziesięciu cotygodniowych spotkaniach

Zgłoszenia na adres: zurek@womczest.edu.pl
Grupa maksymalnie 17-osobowa, decyduje kolejność zgłoszeń.
Ewaluacja programu nauczania dla dyrektorzy
i
nauczyciele
zawodu.
kształcenia zawodowego
Jak napisać własny program nauczania? nauczyciele wszystkich typów
szkół
Zgłoszenia do 09.01.2013 r. na adres: bekus-richane@womczest.edu.pl
Efektywne wyszukiwanie informacji nauczyciele wszystkich typów
w Internecie.
szkół i placówek
Zgłoszenia do 03.01.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Edukacja zdrowotna w ramach lekcji nauczyciele wychowania fiwychowania fizycznego – kształtowanie zycznego w gimnazjum i szkole
dobrych relacji w grupie rówieśniczej.
ponadgimnazjalnej
Europejski Fundusz Społeczny i jego nauczyciele wszystkich typów
wpływ na zmiany w edukacji.
szkół i placówek
Kontrola realizacji podstawy progra- nauczyciele z pow.: kłobuckiemowej i ramowych planów nauczania go, lublinieckiego i myszkoww gimnazjum.
skiego
Pedagogika zabawy na lekcjach twór- nauczyciele przedmiotów artyczości – zabawy z chustą animacyjną stycznych
i nie tylko…
GeoGebra jako narzędzie nauczania nauczyciele szkół ponadgimnai uczenia się matematyki.
zjalnych
Zgłoszenia do 11.01.2013 r. na adres: perczak@womczest.edu.pl
Koordynator zespołu nauczycieli i specja- nauczyciele wszystkich typów
listów prowadzących zajęcia z uczniem szkół, koordynatorzy zespołów,
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. wychowawcy klas, placówek
Opracowanie IPET dla ucznia z orzecze- opiekuńczo-wychowawczych,
niem o potrzebie kształcenia specjalnego. przedszkoli
Opracowanie własnego programu nau- nauczyciele zajęć technicznych
czania do zajęć technicznych.
szkół podstawowych i gimnazjów
Zgłoszenia do 15.01.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Wymagania państwa wobec szkół nauczyciele wszystkich typów
i placówek.
szkół i placówek
Edukacja zdrowotna w ramach lekcji nauczyciele wychowania fiwychowania fizycznego – kształtowanie zycznego w gimnazjum i szkole
dobrych relacji w grupie rówieśniczej.
ponadgimnazjalnej
GeoGebra jako narzędzie nauczania nauczyciele matematyki szkół
i uczenia się matematyki.
gimnazjalnych
Zgłoszenia do 18.01.2013 r. na adres:perczak@womczest.edu.pl
Programy nauczania z nowym kształ- nauczyciele edukacji wczetem podstawy programowej kształcenia snoszkolnej
ogólnego.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

03.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos
M. Żyłka

7.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

08.01.2013 r.
godz. 1500
09.01.2013 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie
RODN ,,WOM”
s. 244

10.01.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

10.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos
M. Żyłka

10.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

10.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

K. Wilk

11.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

14.01.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

14.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

16.01.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

16.01.2013 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

A. Perczak

16.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

17.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

17.01.2013 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

18.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

23.01.2013 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

A. Perczak

23.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

E. Doroszuk
I. Karlak

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

Opracowanie KIPU i PDW dla dziecka nauczyciele przedszkoli i odz opinią poradni i z rozpoznaniem specjal- działów przedszkolnych
nych potrzeb edukacyjnych w przedszkolu.
Jak przeprowadzić ciekawą lekcję nauczyciele wiedzy o społez wiedzy o społeczeństwie?
czeństwie
Zgłoszenia do 23.01.2013 r. na adres:bekus-richane@womczest.edu.pl
Praktyczne wykorzystanie platformy nauczyciele wszystkich typów
Scholaris.
szkół i placówek
Miejsce edukacji globalnej w podstawie nauczyciele wszystkich typów
programowej.
szkół i placówek
Zgłoszenia do 22.01.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Ewaluacja programu nauczania dla dyrektorzy
i
nauczyciele
zawodu.
kształcenia zawodowego
Tworzenie i udostępnianie prezentacji nauczyciele wszystkich typów
z wykorzystaniem programu Prezi.
szkół i placówek
Zgłoszenia do 03.01.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
WebQuest – nowatorskie metody pracy nauczyciele wszystkich typów
z uczniem na platformie e-learningowej. szkół
Zgłoszenia do 25.01.2013 r. na adres: kurcab@womczest.edu.pl
Technologie informacyjno-komunika- nauczyciele przedszkoli, oddziałów
cyjne w edukacji przedszkolnej – część I. przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

23.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

24.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

24.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

24.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Krawczyk

24.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 208

M. Żyłka

24.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

K. Wilk

28.01.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

S. Kurcab
T. Karoń

29.01.2013 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 201

J. Mielczarek
A. Arkabus

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

RODN ,,WOM”
s. 201

J. Mielczarek
A. Płusa

Zgłoszenia do 20.01.2013 r. na adres: j.mielczarek@womczest.edu.pl
Wykorzystanie gier sytuacyjnych w reali- nauczyciele wszystkich typów
31.01.2013 r.
zacji zajęć dotyczących edukacji globalnej. szkół i placówek
godz. 1500
Zgłoszenia do 29.01.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Technologie informacyjno-komunika- nauczyciele przedszkoli, oddziałów
cyjne w edukacji przedszkolnej – część II. przedszkolnych w szkołach pod- 31.01.2013 r.
stawowych oraz innych form wygodz.1500
chowania przedszkolnego
Zgłoszenia do 20.01.2013 r. na adres: j.mielczarek@womczest.edu.pl
Rozpoznawanie indywidualnych po- nauczyciele wszystkich typów 31.01.2013 r.
trzeb i możliwości ucznia.
szkół i placówek
godz. 1500
Uczeń w sytuacji kryzysowej lub trau- nauczyciele wszystkich typów 04.02.2013 r.
matycznej.
szkół i placówek
godz. 1500
Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo nauczyciele wszystkich typów
w procesie
dydaktyczno-wychowaw- szkół, wychowawcy klas, placówek 04.02.2013 r.
opiekuńczo-wychowawczych,
godz. 1500
czym.
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E. Doroszuk
E. Doroszuk

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

07.02.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

07.02.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

A.Klimza
T. Karoń

07.02.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos
M. Żyłka

13.02.2013 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos
M. Żyłka

25.02.2013 r.
godz. 1500
25.02.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 231

26.02.2013 r.
godz. 1500

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego
w Lublińcu

J. Trzos
M. Żyłka

27.02.2013 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

A. Perczak

28.02.2013 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

przedszkoli

Jak napisać własny program nauczania. nauczyciele wszystkich typów
szkół
Zgłoszenia do 6.02.2013 r. na adres: bekus-richane@womczest.edu.pl
Wykorzystanie tablicy interaktywnej na nauczyciele zajęć komputerozajęciach komputerowych w edukacji wych, informatyki i technologii
wczesnoszkolnej.
informacyjnej
Wykorzystanie metod aktywizujących dyrektorzy
i
nauczyciele
w kształceniu zawodowym.
kształcenia zawodowego
Metodyka prowadzenia zajęć z przedmiotów dyrektorzy
i
nauczyciele
zawodowych w kontekście kwalifikacji okre- kształcenia zawodowego
ślonych przez nową podstawę programową
dla zawodu.
Programy nauczania z nowym kształtem nauczyciele edukacji wczepodstawy programowej kształcenia ogólnego. snoszkolnej
Prezentacja i ewaluacja w projekcie nauczyciele wszystkich typów
edukacyjnym.
szkół
Zastosowanie narzędzi e-lerningowych dyrektorzy
i
nauczyciele
w procesie dydaktycznym nauczania kształcenia zawodowego
przedmiotów zawodowych.
Matura z matematyki w 2015 r. na poziomie nauczyciele matematyki szkół
rozszerzonym – szczegółowa analiza wybra- ponadgimnazjalnych
nych nowych treści z podstawy programowej.
Przedmiot ewaluacji wewnętrznej.
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

ZSP nr 3
w Myszkowie
ZSP nr 3
w Myszkowie

A. Klimza
M. Tubielewicz

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

Jak przeprowadzić ciekawą
nauczyciele wiedzy o społe28. 02.2013 r.
lekcję z wiedzy o społeczeństwie?
czeństwie
godz.1500
Zgłoszenia do 27.02.2013 r.na adres: bekus-richane@womczest.edu.pl
Tworzenie prezentacji multimedialnych nauczyciele wszystkich typów
z wykorzystaniem programu Power- szkół i placówek
28.02.2013 r.
Point – poziom zaawansowany.
godz. 1500
Zgłoszenia do 03.01.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Lipdub – tworzenie wideoklipu z wykorzy- nauczyciele wszystkich typów
28.02.2013 r.
staniem nowoczesnych technologii TIK.
szkół
godz. 1500
Zgłoszenia do 26.02.2013 r. na adres: kurcab@womczest.edu.pl
Miejsce i rola Samorządu Uczniowskie- nauczyciele wszystkich typów
go w życiu szkoły. Szkolenie online szkół
luty
z wykorzystaniem platformy MOODLE.

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 244

M. Bekus-Richane

RODN „WOM”
s. 201

K. Wilk

RODN „WOM”
s.238

S. Kurcab
T. Karoń

Platforma
MOODLE
RODN „WOM”

G. Bochenkiewicz
S. Kurcab

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
– zaproszenie do udziału w cyklu spotkań
warsztatowych.

Liderzy WDN

07.01.2013 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 244

A. Żurek
B. Harasimowicz

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicz- nauczyciele szkół
no-pedagogicznej – regulacje prawne. Dostosowa- podstawowych
nie programów nauczania i wymagań edukacyjnych dla uczniów ze SPE na II etapie edukacyjnym.
Metoda projektu. Jak motywować uczniów nauczyciele wszystdo nauki?
kich typów szkół
Zgłoszenia do 07.01.2013 r.na adres: jarekdurka@o2.pl
Jak planować pracę dydaktyczno-wycho- nauczyciele szkół
wawczą zgodnie z nową podstawą progra- podstawowych
mową na II etapie edukacyjnym?
Jak planować i ewaluować pracę dydaktyczno- nauczyciele szkół
wychowawczą zgodnie z nową podstawą pro- podstawowych
gramową na II etapie edukacyjnym?
Praca z uczniem zdolnym – warsztaty.
nauczyciele z terenu
objętego doradztwem
XXV Regionalny Konkurs Recytatorski zainteresowani nau– etap gminny.
czyciele z gminy
Koniecpol

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.01.2013 r.
godz. 1350

Szkoła
Podstawowa
w Łysinach

E. Bukowska

11.01.2013 r.
godz. 15⁰⁰

Gimnazjum nr 1
w Myszkowie

4.02.2013 r.
godz. 1350
7.02.2013 r.
godz. 1330
27.02.2013 r.
godz. 1430

Szkoła
Podstawowa
w Łysinach
Szkoła
Podstawowa
w Rudnikach
SP nr 1
w Koniecpolu

J. Durka
E. Bukowska
E. Bukowska
A. Wojciechowska
E. Bukowska

luty 2013 r.
(dokładny termin
przesłuchań będzie
podany w późniejszym terminie)

oraz
pedagog i psycholog
z PPP-P w Koniecpolu

OKSiR
w Koniecpolu

oraz
kierownik Biblioteki
Publicznej Miasta
i Gminy Koniecpol

Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana
doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Tworzenie scenariuszy lekcji
bibliotecznych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Dla kogo
nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

9.01.2013 r.
godz.1430

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A.Płusa

6.02.2013 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s.201

A. Arkabus
A. Płusa

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

Promocja czytelnictwa w biblio- nauczyciele bibliotekarze wszysttece 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” – STYCZEŃ – LUTY 2013
CYKL KONSULTACJI DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
3.01.2013 r., 10.01.2013 r., 24.01.2013 r., 7.02.2013 r. godz.15.00

„Organizacja kursów kwalifikacyjnych i tworzenie programów nauczania na kwalifikacyjne kursy
zawodowe"
„Ewaluacja programu nauczania dla zawodu"
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

CYKL SPOTKAŃ WARSZTATOWYCH „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”
– część I.
10.01.2013 r., godz. 15.00
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

KONFERENCJA OTWIERAJĄCA DRUGĄ 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.
28.01.2013 r., godz. 15.00
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

ZMODERNIZOWANY SYSTEM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – DZIAŁANIA SORE W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2012/2013
styczeń 2013 r. – szkoły w gminach: Łobodno i Janów
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Miejsce i rola Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły. Szkolenie online z wykorzystaniem platformy
MOODLE.
Więcej na stronie moodle.womczest.edu.pl

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

Zapraszamy nauczycieli 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
Projekty edukacyjne w gimnazjum – zaproszenie do współpracy
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl
8
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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;

9

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
*)

