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

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
MAJ – CZERWIEC 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. 4

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. 7-9
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, pt: 800–1800
wt, śr: 800–1500
I i II czw. m-ca: 800–1500
I sob. miesiąca: 800–1300

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

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

W kwietniu 2013 r. ukazał się kolejny numer „Częstochowskiego Biuletynu
Oświatowego” (1/2013). W aktualnym wydaniu otworzyliśmy dział pod nazwą „Nowa
rola placówek doskonalenia”, w którym możecie Państwo zapoznać się z artykułem
informującym o wdrożeniu przez RODN „WOM” w Częstochowie konferencji online
jako nowej formy współpracy z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w związku
ze zmianą rozporządzenia w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.
Spośród szeregu interesujących materiałów szczególnie polecamy relację
z podsumowania I edycji szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „e-Tutoring w
wiejskiej szkole” realizowanego przez RODN „WOM” w Częstochowie oraz artykuł
będący przykładem wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce szkolnej.
Polecamy również relacje z licznych i różnorodnych inicjatyw oświatowych
realizowanych w przedszkolach i szkołach, artykuły upamiętniające powstanie
styczniowe i obchody rocznicowe 150-lecia tego zrywu niepodległościowego oraz
sprawozdania z działań zrealizowanych w ramach Roku Janusza Korczaka.
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 21.06.2013 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, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2013 r. pracuje w RODN „WOM” w Częstochowie nowy nauczyciel konsultant:
Pani Elżbieta Straszak

historia, wiedza o społeczeństwie, rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich
pok. 240, e-mail: straszak@womczest.edu.pl

Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Program wychowania fizycznego
nauczyciele wychowania fizyczz uwzględnieniem dopuszczalnych form nego gimnazjum i szkół ponadrealizacji tych zajęć?
gimnazjalnych
Ocenianie i ocena opisowa w klasach
nauczyciele edukacji
I-III szkoły podstawowej.
wczesnoszkolnej
Prezentacja i ocenianie projektu eduka- nauczyciele wszystkich typów
cyjnego. Wymiana doświadczeń między szkół
szkołami realizującymi projekty
edukacyjne.
Metoda projektu w świetle nowej
nauczyciele historii i wiedzy
podstawy programowej na III etapie
o społeczeństwie ze szkól
edukacyjnym.
gimnazjalnych z całego regionu
Wykorzystanie technologii cloud na
nauczyciele wszystkich typów
zajęciach z informatyki – Google Apps. szkół i placówek
Webinarium: Internetowe zasoby edu- nauczyciele wszystkich typów
kacyjne I – inspirujące filmy z serwisu
szkół i placówek
TED.
Zgłoszenia do dnia 6.05.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Program wychowania fizycznego z
nauczyciele wychowania
uwzględnieniem dopuszczalnych form fizycznego szkół
realizacji tych zajęć?
podstawowych
Wychowawca klasowy. Obserwacja pe- nauczyciele wszystkich typów
dagogiczna wychowawcy klasowego
szkół, wychowawcy klas,
w kierunku rozpoznania niespecyficzplacówek opiekuńczonych i specyficznych trudności w ucze- wychowawczych Częstochowy,
niu się.
powiatu częstochowskiego
V Forum Edukacji Twórczej: „Puść wo- nauczycieli przedszkoli, szkół
dze wyobraźni” - forum połączone jest podstawowych i gimnazjów
z warsztatami kreatywności artystycznej: Papier, rekwizyty - jak uczyć ortografii
poprzez teatr; Wiosenne improwizacje
z Carlem Orffem; Wybrane tańce narodowe
w edukacji dzieci i młodzieży. Raz na
ludowo - warsztat rękodzielniczy.

Zgłoszenia z wybranym warsztatem na adres kurcab@womczest.edu.pl
lub telefonicznie pod numerem 34 3606004 wew. 217
Ocenianie i ocena opisowa w klasach
nauczyciele edukacji
I-III szkoły podstawowej.
wczesnoszkolnej
WebQuesty w nauczaniu matematyki.
nauczyciele matematyki szkół
gimnazjalnych
O Aniołach na katechezie.
nauczyciele religii
Czym jest nauczanie miedzyprzedmio- nauczyciele języków obcych
towe – jak sprostać wyzwaniom naucza- szkół podstawowych I etapu
nia j. obcego w kl. I-III szkoły podst.
edukacyjnego
Wybór, tworzenie, dostosowanie
dyrektorzy i nauczyciele
programów nauczania dla zawodu do
kształcenia zawodowego
potrzeb i możliwości ucznia.
Nauczanie wątkowe na lekcjach historia nauczyciele historii i wiedzy
i społeczeństwo w nowej podstawie
o społeczeństwie ze szkól
programowej na szczeblu ponadgimponadgimnazjalnych z całego
nazjalnym - część 1 (omówienie
regionu
modułów od 1-8).
Zgłoszenia na adres: straszak@womczest.edu.pl
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

06.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

06.05.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Klimza

06.05.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

09.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

E. Straszak

09.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

09.05.2013 r.
godz. 1730

online

K. Wilk

10.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

10.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

13.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231
s. 236
s. 237
s. 244

S. Kurcab
J. Mielczarek
A. Krawczyk

13.05.2013 r.
godz.1500
14.05.2013 r.
godz. 1500
15.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 244

A. Perczak

15.05.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

E. Nieszporek

16.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Trzos,
M. Żyłka

16.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

E. Straszak

A. Klimza

I. Karlak

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

Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Mapy myśli w edukacji globalnej
nauczyciele wszystkich typów
i ekologicznej – praca z programem
szkół i placówek
16.05.2013 r.
FreeMind.
godz. 1500
Zgłoszenia do dnia 14.05.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Wychowawca klasowy.
nauczyciele wszystkich typów
Obserwacja pedagogiczna wychowawcy szkół, wychowawcy klas,
klasowego w kierunku rozpoznania
placówek opiekuńczo20.05.2013 r.
niespecyficznych i specyficznych
wychowawczych powiatu
godz. 1500
trudności w uczeniu się.
kłobuckiego, myszkowskiego
i lublinieckiego
Webinarium: Internetowe zasoby
nauczyciele wszystkich typów
edukacyjne II – nauczanie i uczenie się szkół i placówek
21.05.2013 r.
godz. 1730
z YouTube.
Zgłoszenia do dnia 17.05.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Zabawy rozwijające gotowość szkolną
nauczyciele przedszkoli,
dziecka.
oddziałów przedszkolnych
22.05.2013 r.
w szkołach podstawowych oraz
godz.1500
innych form wychowania
przedszkolnego
Prezentacja i ocenianie projektu
nauczyciele wszystkich typów
edukacyjnego. Wymiana doświadczeń
szkół
22.05.2013 r.
między szkołami realizującymi projekty
godz.1500
edukacyjne.
Budowanie strategii pracy z dzieckiem nauczyciele wszystkich typów
22.05.2013 r.
przejawiającym zaburzenia zachowania szkół i placówek
godz.1500
w środowisku szkolnym i rodzinnym.
Zintegrowane podejście dydaktyczne
nauczyciele języków obcych
22.05.2013 r.
– podobieństwa między nauczanymi
godz. 1500
językami obcymi i językiem polskim.
Przygotowanie innowacyjnych
dyrektorzy i nauczyciele
programów nauczania dla kształcenia
kształcenia zawodowego
23.05.2013 r.
zawodowego. Podstawy programowe
godz. 1500
dla zawodów unikatowych.
Komputer jako narzędzie
nauczyciele przedmiotów
23.05.2013 r.
wspomagające pracę nauczyciela
artystycznych
godz. 1500
przedmiotów artystycznych.
Zajęcia terenowe w edukacji
nauczyciele przedmiotów
przyrodniczej.
przyrodniczych wszystkich
23.05.2013 r.
typów szkół
godz. 1500
Zgłoszenia do dnia 21.05.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Nauczanie wątkowe na lekcjach historia nauczyciele historii i wiedzy
i społeczeństwo w nowej podstawie
o społeczeństwie ze szkól
programowej na szczeblu ponadgimponadgimnazjalnych z całego
24.05.2013 r.
nazjalnym - część 2 (omówienie modułu regionu
godz. 1500
Ojczysty Panteon i ojczyste spory).
Zgłoszenia na adres: straszak@womczest.edu.pl
Doradztwo zawodowe w szkole.
nauczyciele wszystkich typów
27.05.2013 r.
szkół i placówek
godz. 1500
Elementy arteterapii w procesie
nauczyciele wszystkich typów
indywidualizacji pracy z uczniem
szkół, wychowawcy klas, pla27.05.2013 r.
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. cówek opiekuńczo-wychogodz. 1500
wawczych Częstochowy, pow.
częstochowskiego
Metoda projektu w świetle nowej
nauczyciele ze szkól ponadgimpodstawy programowej na IV etapie
nazjalnych z całego regionu
03.06.2013 r.
edukacyjnym- historia, Wos, historia
godz. 1500
i społeczeństwo.
Tablica interaktywna środkiem
nauczyciele języków obcych
03.06.2013 r.
wspomagającym nauczanie języków
godz. 1500
obcych.
Edukacja zdrowotna w procesie działań nauczyciele wychowania fizycz05.06. 2013 r.
wychowawczych i realizacji lekcji
nego gimnazjum i szkół ponadgodz. 1500
wychowania fizycznego.
gimnazjalnych, wychowawcy

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 201

A. Krawczyk

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

online

K. Wilk

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

RODN „WOM”
s. 244

A. Żurek

RODN „WOM”
s. 231

E. Nieszporek

RODN „WOM”
s. 237

J. Trzos,
M. Żyłka

RODN „WOM”
s. 201

S. Kurcab

RODN „WOM”
s. 244

A. Krawczyk

RODN „WOM”
s. 244

E. Straszak

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 244

E. Straszak

RODN „WOM”
s. 238

E. Nieszporek

RODN „WOM”
s. 201

K. Wąsowicz

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

Konferencja: Edukacja obywatelska
dyrektorzy wszystkich typów
i edukacja prawna człowieka zadaniem szkół z całego regionu
wszystkich nauczycieli.
Zgłoszenia on-line na stronie www.womczest.edu.pl
Dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczyciele wszystkich typów
na podstawie analizy orzeczenia
szkół, wychowawcy klas,
o potrzebie kształcenia specjalnego.
placówek opiekuńczo-wychowawczych Częstochowy,
powiatu częstochowskiego,
kłobuckiego, myszkowskiego
i lublinieckiego
ROK WIARY: „Cud eucharystyczny
nauczyciele religii
w Sokółce a przepowiadanie
katechetyczne o Najświętszym
Sakramencie”.
WebQuesty w nauczaniu matematyki.
nauczyciele matematyki szkół
ponadgimnazjalnych
Mój program własny zajęć
nauczyciele przedmiotów
artystycznych na nowy rok szkolny.
artystycznych, zainteresowani
nauczyciele
Wybór, tworzenie, dostosowanie
dyrektorzy i nauczyciele
programów nauczania dla zawodu
kształcenia zawodowego
do potrzeb i możliwości ucznia.
Lekcja informatyki z tablicą
nauczyciele wszystkich typów
interaktywną – wyszukiwanie
szkół i placówek
informacji.
Konferencja: Kardynał August Hlond
nauczyciele historii i religii
– salezjanin, biskup katowicki, prymas
Polski.
Zgłoszenia on-line na stronie www.womczest.edu.pl
„Do źródeł Stradomki” - edukacyjna
nauczyciele przedmiotów
ścieżka przyrodnicza (zajęcia w tereprzyrodniczych wszystkich
nie).
typów szkół
Zgłoszenia do dnia 04.06.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Wybór, konstruowanie i ewaluacja
nauczyciele przedszkoli,
programu wychowania przedszkolnego. oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz
innych form wychowania
przedszkolnego
Scenografia eventowa - od projektu do nauczyciele przedmiotów
efektu.
artystycznych
Jak skonstruować IPET dla ucznia
nauczyciele wszystkich typów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
szkół i placówek
specjalnego – warsztat.
Drama jako edukacyjna i profilaktyczna nauczyciele języków obcych
metoda pracy w grupie.
Webinarium: Internetowe zasoby
nauczyciele wszystkich typów
edukacyjne III – interaktywna klasa
szkół i placówek
w KhanAcademy.
Zgłoszenia do dnia 7.06.2013 r. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Przygotowanie innowacyjnych
dyrektorzy kształcenia
programów nauczania dla kształcenia
zawodowego
zawodowego. Podstawy programowe
dla zawodów unikatowych.
Sześciolatek w szkole.
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
Zręczne ręce – warsztaty ekologiczne.
nauczyciele zajęć technicznych
Zgłoszenia do dnia 11.06.2013 r. na adres: krawczyk@womczest.edu.pl
Wykorzystanie ikonografii na lekcjach nauczyciele historii i wosu
historii i wosu na każdym etapie
z każdego poziomu
edukacyjnym.
edukacyjnego z całego regionu
Zgłoszenia na adres: straszak@womczest.edu.pl
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

05.06.2013 r.
godz. 1200

RODN „WOM”
Aula „Forum”

E. Straszak

05.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

05.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

I. Karlak

05.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

A. Perczak

06.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

S. Kurcab

06.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Trzos,
M. Żyłka

06.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

T. Karoń

06.06.2013 r.
godz. 15⁰⁰

RODN „WOM”
Aula „Forum”

I. Karlak
J. Durka

Blachownia

08.06.2013 r.
godz. 1000

końcowy przystanek autobusu PKS
linii 152
(Blachownia-Cmentarz)

A. Krawczyk

10.06.2013r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

10.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

10.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

A. Żurek

10.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

E. Nieszporek

11.06.2013 r.
godz. 1730

online

K. Wilk

13.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos,
M. Żyłka

13.06.2013 r.
godz.1500
13.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237
RODN „WOM”
s. 244

14.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Klimza
A. Krawczyk
S. Kurcab
E. Straszak
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Temat

Dla kogo

Elementy arteterapii w procesie
nauczyciele wszystkich typów
indywidualizacji pracy z uczniem
szkół, wychowawcy klas, plao specjalnych potrzebach edukacyjnych. cówek opiekuńczo-wychowawczych pow. kłobuckiego,
myszkowskiego i lublinieckiego
Ewaluacja projektu „Szlakami Jury
nauczyciele realizujący projekt
Krakowsko-Częstochowskiej. Projekt
edukacyjny dla uczniów szkół
podstawowych pierwszego etapu
edukacyjnego”.
Podstawy programowe dla zawodów
dyrektorzy i nauczyciele
unikatowych.
kształcenia zawodowego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

17.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

19.06.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

A. Ledwoń

20.06.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Trzos
M. Żyłka

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

06.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Harasimowicz
K. Wilk

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

10.05.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

20.05.2013 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

Dla kogo

Cyfrowa przyszłość zaczyna się już Liderzy WDN
dziś.
Sprawozdanie z planu rozwoju za- nauczyciele kontraktowi
wodowego na stopień nauczyciela ubiegający się o awans na
mianowanego. Rola opiekuna stażu. stopień nauczyciela mianowanego
Sprawozdanie z planu rozwoju za- nauczyciele stażyści ubiewodowego na stopień nauczyciela gający się o awans na
kontraktowego. Rola opiekuna sta- stopień nauczyciela konżu.
traktowego
Sprawozdanie z realizacji planu nauczyciele kończący staż
rozwoju zawodowego.
na stopień nauczyciela
mianowanego i dyplomowanego

06.05.2013 r.
godz. 1500

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Lekcja języka polskiego – zajęcia
otwarte.

nauczyciele języka polskiego
(zwracamy się z prośbą do
dyrektorów szkół o umożliwienie nauczycielom polonistom udziału w zajęciach)
Lekcja z historii najnowszej Polski nauczyciele historii gimnajako rozszerzenie podstawy prozjów szkół powiatu myszgramowej z historii w gimnazjum.
kowskiego
Zgłoszenia do dnia 20.05.2013 r. na adres: durka@womczest.edu.pl

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

20.05.2013 r.
godz. 1030

Szkoła
Podstawowa
w Rudnikach

E. Bukowska
A. Szymala

24.05.2013 r.
godz. 15⁰⁰

Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika
w Myszkowie

J. Durka

Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana
doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Organizacja pracy biblioteki
szkolnej: katalogowanie zbiorów specjalnych.

Dla kogo
nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

17.05.2013 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Arkabus
A. Płusa

07.06.2013 r.
godz. 930

Zespół Szkół
Ogólnokształcąco-Technicznych
w Lublińcu

A. Arkabus
A. Płusa

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

Otwarte zasoby edukacyjne
w pracy nauczyciela bibliotekarza.

nauczyciele bibliotekarze wszystkich typów szkół

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

ul. ks. płk J. Szymały 3
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WAŻNE WYDARZENIA W RODN „WOM” – MAJ – CZERWIEC 2013
WIDEOKONFERENCJA
maj – czerwiec 2013 r., RODN „WOM” w Częstochowie.
Zapraszamy Państwa dyrektorów szkół i placówek na kolejną wideokonferencję, która odbędzie się na
przełomie maja i czerwca. Tematem wiodącym będzie dokumentacja nauczyciela i ewaluacji w szkole.
Dokładny termin wideokonferencji prześlemy Państwu mailem.

TYDZIEŃ BIBLIOTEK – „BIBLIOTEKA PRZESTRZENIĄ DLA KREATYWNYCH”
8 - 15.05.2013 r., Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie.
Biblioteka włącza się w organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Tydzień Bibliotek,
który przypada w dniach od 8 do 15 maja i odbywa się pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”. W naszej bibliotece organizowane będą spotkania czytelnicze, wystawy i zajęcia biblioteczne.
Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy.
Szczegółowych informacji udziela Anna Hiller - nauczyciel bibliotekarz.
Kontakt: hiller@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 248.
Więcej na stronie www.biblioteka.womczest.edu.pl

V FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ PT. „PUŚĆ WODZE WYOBRAŹNI”
13.05.2013 r., godz. 1500, RODN „WOM” w Częstochowie.
Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w V Forum Edukacji
Twórczej pt. „Puść wodze wyobraźni”, które odbędzie się 13 maja 2013 r. w godz. 15.00 w siedzibie
RODN „WOM” w Częstochowie.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA III EDYCJĘ SZKOLENIA
W RAMACH PROJEKTU „E-TUTORING W WIEJSKIEJ SZKOLE”
14.05.2013 r., godz. 1430, RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”.
Zapraszamy do udziału w III otwartej konferencji podsumowującej III edycję szkolenia w ramach projektu „e-Tutoring w wiejskiej szkole”, która odbędzie się 14.05.2013 r. w godz. 1430 - 1740 w Auli „Forum”
RODN „WOM” w Częstochowie.
Konferencja adresowana jest do wszystkich nauczycielek/li zainteresowanych zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Projektu – telefonicznie (34 360 60 04 wew. 224) lub mailowo
(etutoring@womczest.edu.pl). Program konferencji dostępny jest na stronie internetowej Projektu.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DYKTUŚ 2013
16.05.2013 r., RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”.
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów do udziału w XI edycji konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich
częstochowskich szkół podstawowych „Dyktuś”.
Jak każdego roku, prosimy o przeprowadzenie w szkołach wstępnych eliminacji w celu wyłonienia
szkolnych mistrzów i wicemistrzów ortografii. Finał odbędzie się 16 maja 2013 roku.
Szczegółowych informacji udziela Joanna Resakowska - nauczyciel bibliotekarz.
Kontakt: resakowska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 255.
Szczegóły na stronie www.biblioteka.womczest.edu.pl.

X EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO I PLASTYCZNEGO
„SPOTKANIE Z LEKTURĄ”
23.05.2013 r., RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”.
Zapraszamy nauczycieli i uczniów klas III szkół podstawowych do udziału w konkursie. Uczestników obowiązuje znajomość lektur wskazanych przez organizatorów. Konkurs prowadzony będzie w formie rywalizacji trzyosobowych drużyn. Każda szkoła może zgłosić jedną drużynę do konkursu czytelniczego
8

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

i jedną do konkursu plastycznego. Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin dostępne są na
stronie internetowej biblioteki. www.biblioteka.womczest.edu.pl.
Dodatkowych informacji udziela Anna Dąbrowska - nauczyciel bibliotekarz.
Kontakt: dabrowska@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 248.
Szczegóły na stronie www.biblioteka.womczest.edu.pl.

REGIONALNY KONKURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW
29.05.2013 r., RODN „WOM” w Częstochowie.
RODN „WOM” w Częstochowie oraz Ochotniczy Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie zapraszają uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych z Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego i myszkowskiego do udziału w Regionalnym Konkursie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

KONFERENCJA: EDUKACJA OBYWATELSKA I EDUKACJA NA RZECZ PRAW CZŁOWIEKA ZADANIEM KAŻDEGO NAUCZYCIELA
5.06.2013 r., godz. 1200, RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”.
Zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na konferencję
„Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka zadaniem każdego nauczyciela”. Konferencja
ta przypada w dwudziestą rocznicę istnienia Obywatelstwa UE oraz obchodów Europejskiego Roku
Obywateli 2013. Celem konferencji jest zaproszenie szkół do współpracy przy realizacji programu edukacyjnego mającego na celu rozwój społecznych i obywatelskich kompetencji rad pedagogicznych.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
3 - 7.06.2013 r., Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
W ramach Ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom w dniach od 3 do 7 czerwca
br. biblioteka będzie organizowała spotkania czytelnicze dla najmłodszych. Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej biblioteki.
Dodatkowych informacji udziela Anna Hiller - nauczyciel bibliotekarz.
Kontakt: hiller@womczest.edu.pl, tel. 34 360 60 04 wew. 248.
Szczegóły na stronie www.biblioteka.womczest.edu.pl.

KONFERENCJA: KARDYNAŁ AUGUST HLOND – SALEZJANIN, BISKUP KATOWICKI, PRYMAS
POLSKI
6.06.2013 r., godz. 1500, RODN „WOM” w Częstochowie, Aula „Forum”.
Zapraszamy nauczycieli religii i historii, a także uczniów, do uczestnictwa w konferencji popularnonaukowej. Konferencja poprzedza zaplanowany wojewódzki konkurs historyczny „August Hlond – salezjanin, biskup katowicki, prymas Polski” – ogłoszony przez Województwo Śląskie.
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl

WEBINARIA: INTERNETOWE ZASOBY EDUKACYJNE
Cykl webinariów (seminariów online) pt. „Internetowe zasoby edukacyjne”. Celem szkoleń jest zapoznanie nauczycieli z możliwościami zastosowania w codziennej praktyce dydaktycznej multimedialnych zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie.
Więcej na stronie www.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
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

9

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. Ewaluacja wewnętrzna ........................................................................................... Elżbieta Doroszuk
5. Wprowadzenie do stosowania TIK w dydaktyce ........................................................ Tomasz Karoń
6. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w edukacji ...................................................... Tomasz Karoń
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. .............................................................................................................. Aleksandra Klimza
8. Indywidualizacja pracy z uczniem ................................................................................... Aleksandra Klimza
9. Miejsce edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego .................................................................................................................................................. Aleksandra Krawczyk
10. Kształtowanie twórczej postawy nauczycieli............................................................... Aleksandra Krawczyk
11. Pierwsza pomoc przedmedyczna ..................................................................................... Aleksandra Krawczyk
12. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
13. Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
14. Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
15. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Urszula Mielczarek
16. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapii w stymulowaniu ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .................................................................... Urszula Mielczarek
17. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi .................................................................................................. Urszula Mielczarek
18. Różnorodne formy i metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
19. Praca z uczniem z dysleksją................................................................................................ Urszula Mielczarek
20. Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
21. Niechęć do szkoły – poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. .................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
22. Analiza i komunikowanie wyników egzaminów zewnętrznych i EWD .............. Agnieszka Perczak
23. Zadania nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej w świetle nowej podstawy
programowej. Ramowe plany nauczania....................................................................... Agnieszka Perczak
24. Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka zadaniem każdego nauczyciela ..................................................................................................................... Elżbieta Straszak
25. Rozwiązywanie problemów z realizacją projektów – dokumentacja, ocenianie i prezentacja w projekcie ....................................................................................... Małgorzata Tubielewicz
26. Wdrażanie reformy kształcenia zawodowego ............................................................. Jerzy Trzos, Marek Żyłka
27. Organizacja edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.................................... Katarzyna Wąsowicz
28. Przepisy prawa, procedury i wymagania związane z ochroną danych osobowych ....................................................................................................................................... Katarzyna Wąsowicz
29. Wykorzystanie narzędzi platformy e-learningowej MOODLE w pracach
zespołów nauczycielskich ................................................................................................... Katarzyna Wilk
30. Testowanie online na platformie e-learningowej MOODLE .................................. Katarzyna Wilk
31. Wprowadzenie do stosowania narzędzi Web 2.0 w dydaktyce ............................. Katarzyna Wilk
32. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
33. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
34. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek
35. IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego .................. Aneta Żurek
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KURSY DOSKONALĄCE ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Odpłatność za kursy doskonalące:

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

inne placówki
oświatowe

6.

szkoły
ponadgimnazjalne

5.

Promocja szkoły/placówki w środowisku lokalnym
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
Radzenie sobie z agresją uczniów
Podstawy wykorzystania komputera w dydaktyce
Przygotowanie do testów online – platforma MOODLE
Zarządzanie projektami edukacyjnymi
Konstruowanie programów nauczania kształcenia ogólnego
zgodnych z nową podstawą programową. Opiniowanie i dopuszczanie do realizacji.
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.
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
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A. Klimza

x

x

x

x

x

x

S. Kurcab

x

x

x

S. Kurcab

x

x

x

x

J. Mielczarek

x

x

J. Mielczarek

x

x

J. Mielczarek

x

x

U. Mielczarek
U. Mielczarek

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Kierownik

G. Bochenkiewicz
E. Doroszuk
E. Doroszuk
T. Karoń
T. Karoń
A. Klimza

A. Perczak

x

A. Perczak
A. Perczak

x
x

x
x

M. Tubielewicz

x

x

x

M. Tubielewicz

x

x

x

K. Wąsowicz

x

x

x

x

x

x

K. Wąsowicz
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x
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x

x

x

K. Wilk

x

x

x

x
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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.
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

