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

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
STYCZEŃ-LUTY 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. 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
- 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. 11
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

42-200 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 trzech 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

„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 15.02.2012 r.



kontakt: Sylwia Kurcab - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kurcab@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 233

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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OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat
Pedagogika zabawy na lekcjach
twórczości- zabawy z chustą animacyjną i nie tylko…
Metody aktywizujące w edukacji
wczesnoszkolnej.

Dla kogo
nauczyciele przedmiotów
artystycznych

Termin
godzina

09.01.2012 r. RODN ,,WOM’’
godz. 1500
s. 236

nauczyciele edukacji wcze11.01.2012 r.
snoszkolnej z Częstochowy
godz. 1500
i pow. częstochowskiego
Odrobinę miłosierdzia – prezentacje nauczyciele religii
11.01.2012 r.
działających Szkolnych Kół Caritas.
godz. 1500
Gimnazjalne podstawy egzaminu
nauczyciele języka pol11.01. 2012 r.
maturalnego w świetle nowej podskiego szkół ponadgimnagodz. 1500
stawy programowej.
zjalnych
Kompetentny nauczyciel – jak konnauczyciele wszystkich
struować indywidualne programy
typów szkół i placówek
11.01.2012 r.
edukacyjno-terapeutyczne oraz plagodz.1500
ny działań wspierających.
Nowa podstawa programowa
nauczyciele matematyki
12.01.2012 r.
w szkole ponadgimnazjalnej.
szkół ponadgimnazjalnych
godz. 1500
Plan działań wspierających.
nauczyciele wszystkich
12.01.2012 r.
typów szkół i placówek
godz. 1500
Nowe podstawy programowe – pre- nauczyciele szkolnictwa
zentacja założeń oraz omówienie
zawodowego
12.01.2012 r.
przykładów w wybranych zawogodz. 1500
dach. 15.1.6. II 6
Udostępnianie dokumentów online nauczyciel szkół podstaz wykorzystaniem Microsoft Sky
wowych
16.01.2012 r.
Drive.
godz. 1500
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Metody aktywizujące w edukacji
nauczyciele edukacji wcze16.01.2012 r.
wczesnoszkolnej.
snoszkolnej z Częstochowy
godz.1500
i pow. częstochowskiego
Plan działań wspierających.
nauczyciele wszystkich
16.01.2012 r.
typów szkół i placówek
godz. 1500
Udostępnianie dokumentów online nauczyciele szkół podsta- 16.01.2012 r.
z wykorzystaniem usługi GoogleDocs wowych
godz. 1500
Kupując zmieniamy świat – edukacja nauczyciele
wszystkich 16.01.2012 r.
konsumencka w szkole.
typów szkół i placówek.
godz. 1500
Planowanie pracy zespołu ds. pomo- nauczyciele przedszkoli,
cy psychologiczno-pedagogicznej
oddziałów przedszkolnych
18.01.2012 r.
w przedszkolu – warsztaty.
w szkołach podstawowych
godz.1500
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Opracowanie materiałów dydaknauczyciele przedmiotów
tycznych do realizacji zagadnień
artystycznych, zaintere18.01.2012 r.
z edukacji regionalnej - warsztaty
sowani nauczyciele
godz. 1500
rękodzielnicze.
Udostępnianie dokumentów online nauczyciele szkół gimnaz wykorzystaniem Microsoft Sky
zjalnych
23.01.2012 r.
Drive.
godz. 1500
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Udostępnianie dokumentów online nauczyciele szkół gimna23.01.2012 r.
z wykorzystaniem usługi GoogleDocs. zjalnych
godz. 1500
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Miejsce

Prowadzący
S. Kurcab

RODN ,,WOM’’
s. 201

A. Klimza

RODN ,,WOM”
s. 244

I. Karlak

RODN ,,WOM”
s. 231

M. Janik

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

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

A. Perczak
E. Doroszuk

RODN „WOM”
s. 231

J. Trzos

RODN ,,WOM”
s. 238

A. Najda

RODN ,,WOM’’
s. 244

A. Klimza

ZSP nr 3
w Myszkowie
RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 231

E. Doroszuk
K. Wilk
M. Wasik-Tyrała

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek
A. Żurek

RODN ,,WOM’’
s. 236

S. Kurcab

RODN ,,WOM”
s. 201

A. Najda

RODN „WOM”
s. 238

K. Wilk

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

Indywidualny program edukacyjno – nauczyciele wszystkich
terapeutyczny.
typów szkół i placówek
Matematyka w praktyce, czyli sposo- nauczyciele matematyki
by na ciekawe lekcje.
szkół podstawowych
Wyszukiwanie informacji w Interne- nauczyciele szkół podstacie – Prawa autorskie.
wowych
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Metody aktywizujące w edukacji
nauczyciele edukacji wczewczesnoszkolnej.
snoszkolnej z pow. kłobuckiego, lublinieckiego
i myszkowskiego
Metody aktywizujące w edukacji
nauczyciele edukacji wczewczesnoszkolnej.
snoszkolnej z pow. kłobuckiego, lublinieckiego
i myszkowskiego
Organizacja realizacji różnych proliderzy zespołowych projektów – prawa rządzące metodą
jektów edukacyjnych, nauprojektu, rola nauczyciela, ucznia
czyciele pracujący metodą
i trudne momenty w projekcie. Rola projektu z Częstochowy
lidera w pracy wspomagającej nauczy- i pow. częstochowskiego
cieli w stosowaniu metody projektu.
Wykorzystanie elementów glottody- nauczyciele przedszkoli,
daktyki w przygotowaniu dzieci do
oddziałów przedszkolnych
nauki czytania i pisania.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Indywidualny program edukacyjno- nauczyciele wszystkich
-terapeutyczny.
typów szkół i placówek
Tworzenie szkolnych planów naunauczyciele szkolnictwa
czania dla szkół ponadgimnazjalnych zawodowego
prowadzących kształcenie w zawodach.
Budowanie strategii pracy z dziecwarsztat dla nauczycieli
kiem przejawiającym zaburzenia
cz. I
zachowania w środowisku szkolnym
i rodzinnym.
Zgłoszenia do dnia 10.02.2012 r. na adres: zurek@womczest.edu.pl
Organizacja realizacji różnych pro- liderzy zespołowych projektów – prawa rządzące metodą
jektów edukacyjnych, nauprojektu, rola nauczyciela, ucznia
czyciele pracujący metodą
i trudne momenty w projekcie. Rola projektu z powiatu kłolidera w pracy wspomagającej nau- buckiego, lublinieckiego
czycieli w stosowaniu metody proi myszkowskiego
jektu.
Wyszukiwanie informacji w Interne- nauczyciele szkół gimnacie – Prawa autorskie.
zjalnych
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Dostosowanie wymagań edukacyjnauczyciele wszystkich
nych do indywidualnych potrzeb
typów szkół i placówek
oraz możliwości ucznia.
Analiza i wykorzystanie wyników
nauczyciele matematyki
egzaminu gimnazjalnego w doskona- szkół gimnazjalnych
leniu efektów kształcenia.
Akademia Wychowawcy. Uczeń
nauczyciele wszystkich
z niepełnosprawnościami sprzężotypów szkół i placówek
nymi.

Termin
Miejsce
godzina
24.01.2012 r.
ZSP nr 3
00
godz. 15
w Myszkowie
25.01.2012 r. RODN ,,WOM”
godz. 1500
s. 244

Prowadzący
E. Doroszuk
A. Perczak

13.02.2012 r. RODN ,,WOM”
godz. 1500
s. 238

A. Najda

13.02.2012 r. RODN ,,WOM’’
godz. 1500
s. 244

A. Klimza

15.02.2012 r. RODN ,,WOM’’
godz. 1500
s. 237

A. Klimza

15.02.2012 r. RODN „WOM”
M. Tubielewicz
godz. 1500
s. 231

15.02.2012 r. RODN ,,WOM”
godz. 1500
s. 244

J. Mielczarek

16.02.2012 r.
ZSP nr 3
godz. 1500
w Myszkowie

E. Doroszuk

16.02.2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 231

J. Trzos

16.02.2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 244

A. Żurek

20.02.2012 r. RODN,,WOM’’
M. Tubielewicz
godz.1500
s. 231

20.02.2012 r. RODN ,,WOM”
godz. 1500
s. 238

A. Najda

20.02.2012 r.
ZSP nr 3
godz. 1500
w Myszkowie

E. Doroszuk

21.02.2012 r. RODN ,,WOM”
godz. 1500
s. 201

A. Perczak

21.02.1012r. RODN „WOM”
godz. 1100 Aula „FORUM”

A. Żurek
E. Doroszuk

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
Webinarium: Społecznościowe portale edukacyjne.

Dla kogo
nauczyciele zainteresowani prowadzeniem kształcenia na odległość

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

21.02.2012 r.
godz. 1800

online

K. Wilk

Zgłoszenia do dnia 17.02.2012 na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl

Planowanie pracy zespołu ds. pomo- nauczyciele przedszkoli,
cy psychologiczno-pedagogicznej
oddziałów przedszkolnych
w przedszkolu – warsztaty.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Kreowanie dobrego wizerunku szko- nauczyciele wszystkich
ły oraz dokumentowanie jej osiątypów szkół
gnięć w odniesieniu do praktycznych
rozwiązań, zasobów Internetu i wybranych publikacji szkół.
Nowe media w edukacji - wykorzyzainteresowani nauczyciestajmy je w szkole.
le
Wykorzystanie elementów oceniania nauczyciele wszystkich
kształtującego do pracy z uczniem. typów szkół i placówek
Haft matematyczny – motywy świą- nauczyciele matematyki
teczne i ozdobne.
szkół podstawowych
Nowe media w edukacji - wykorzyzainteresowani nauczyciestajmy je w szkole.
le
Biblia w katechezie – opisy stworze- nauczyciele religii szkół
nia.
podstawowych
Sukcesy i niepowodzenia uczniów
nauczyciele języka polszkół ponadgimnazjalnych w konskiego szkół ponadgimnatekście wyników egzaminu matural- zjalnych
nego.
Budowanie strategii pracy z dziecwarsztat – część II - dla
kiem przejawiającym zaburzenia
nauczycieli , którzy
zachowania w środowisku szkolnym uczestniczyli w pierwszej
i rodzinnym.
części szkolenia
Projekt edukacyjny oparty o dziezainteresowani nauczyciedzictwo kulturowe w regionie. Szko- le
lenie on-line z wykorzystaniem platformy MOODLE.
Zgłoszenia do dnia 20.02.2012 r. na adres: kurcab@womczest.edu.pl

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży nauczyciele wszystkich
w internecie. Szkolenie online z wy- typów szkół i placówek
korzystaniem platformy MOODLE
Zgłoszenia do dnia 10.02.2012 na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl

Edukacyjna wartość dodana. Wyko- nauczyciele szkół ponadrzystanie pomiaru dydaktycznego do gimnazjalnych
badania efektywności kształcenia.
Zgłoszenia do dnia 23.02.2012 r. na adres:perczak@womczest.edu.pl

Konferencja: Nowa podstawa pro- dyrektorzy i nauczyciele
gramowa z przedmiotu historia
szkół ponadgimnazjalnych
i społeczeństwo w szkole ponadgimnazjalnej.
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22.02.2012 r. RODN ,,WOM”
godz.1500
s. 244

J. Mielczarek
A. Żurek

22.02.2012 r. RODN „WOM”
godz.1500
s. 236

G. Bochenkiewicz

22.02.2012 r.
godz.1500
23.02.2012 r.
godz. 1500
27.02.2012 r.
godz. 1500
29.02.2012 r.
godz.1500
29.02.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM’’
s. 201
RODN „WOM”
s. 231
RODN „WOM”
s. 244
RODN „WOM’’
s. 201
RODN „WOM”
s. 244

S. Kurcab
M. WasikTyrała
A. Perczak
S. Kurcab
I. Karlak

29.02.2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 231

M. Janik

29.02.2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 236

A. Żurek

luty 2012 r.

Platforma zdalnego nauczania
MOODLE
RODN „WOM’’

S. Kurcab
G. Bochenkiewicz

luty 2012 r.

Platforma zdalnego nauczania
MOODLE
RODN „WOM’’

G. Bochenkiewicz
K. Wilk

luty 2012 r.

Platforma zdalnego nauczania
MOODLE
RODN „WOM’’

A. Perczak
K. Wilk

(w zależności
od wpływu
zgłoszeń)

(w zależności
od wpływu
zgłoszeń)
(w zależności
od wpływu
zgłoszeń)

planowany termin: luty 2012 rok;
dokładne informacje prześlemy pocztą elektroniczną do szkół w styczniu

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

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Miejsce doradztwa edukacyjno-zawodowego w reformie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
we wszystkich typach szkół i placówek.

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

Liderzy WDN
20.02.2012 r. Aula „Forum”
godz. 1500
RODN „WOM”

B. Harasimowicz
A. Żurek

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Klasyfikacja metod aktywizujących nauczyciele szkół podi ich użyteczność w obrębie różstawowych i gimnazjów
nych obszarów przekazywania
wiedzy.
Jurajski Konkurs Matematyczny
nauczyciele matematyki
dla uczniów gimnazjum – regulamin i zakres materiału.
Bliższa i dalsza historia regionu
zainteresowani nauczyczęstochowskiego w świetle źróciele historii
deł historycznych.
Udział proszę potwierdzić pod nr tel. 600458947 lub adresem:
jarekdurka@o2.pl do 20.01.2012 r.
Praca z uczniem uzdolnionym.
nauczyciele matematyki
Tworzenie programów nauczania
Herb i jego symbolika. Materiał
ikonograficzny jako treść sprawdzianów i egzaminów z historii.

zainteresowani nauczyciele
zainteresowani nauczyciele historii

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

20.02.2012 r.
godz. 14³⁰

Gimnazjum nr 2
w Koniecpolu

E. Bukowska

09.01.2012 r.
godz. 1500
24.01.2012 r.
godz. 15⁰⁰
20.02.2012 r.
godz. 1500

Gimnazjum nr 3
im. C. K. Norwida

w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
w Myszkowie
Gimnazjum nr 3
im. C. K. Norwida

23.02.2012 r.
godz. 1400

w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

28.02.2012 r.
godz. 15⁰⁰

Gimnazjum nr 1
w Myszkowie

A. Wiśniewska

J. Durka

A. Wiśniewska
A. Wojciechowska

J. Durka

Udział proszę potwierdzić pod nr tel. 600458947 lub adresem:
jarekdurka@o2.pl do 24.12.2012 r.

Współpraca nauczycieli bibliotekarzy, wspieranie nowatorskich inicjatyw, wymiana
doświadczeń, konferencje, seminaria
Temat

Dla kogo

Tworzenie kursu e-learningowego
nauczyciele bibliotekaz zakresu edukacji czytelniczej i me- rze wszystkich typów
dialnej. Cz. 1.
szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online
dostępną na stronie internetowej www.womczest.edu.pl
Tworzenie kursu e-learningowego
nauczyciele bibliotekaz zakresu edukacji czytelniczej i me- rze wszystkich typów
dialnej. Cz. 2.
szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online
dostępną na stronie internetowej www.womczest.edu.pl

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

19.01.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A. Płusa

16.02.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A. Płusa

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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AKADEMIA WYCHOWAWCY
21.02.2012, godz. 1100, Aula „Forum”
Kolejne spotkanie zorganizowane w ramach Akademii Wychowawcy:
• 21.02.2012 r. (godz. 1100 – 1400) - Uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Udział bez kart zgłoszeń.
Serdecznie zapraszam w imieniu realizatorów.
Elżbieta Doroszuk

SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy pt. „Projekt edukacyjny oparty o dziedzictwo kulturowe
w regionie. Szkolenie on-line z wykorzystaniem platformy MOODLE”.
Osobami prowadzącymi szkolenie są nauczyciele-konsultanci: mgr Sylwia Kurcab i mgr Grażyna Bochenkiewicz.
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do badania krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie
interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego.
Kurs ma charakter doskonalący, samokształceniowy, przy zapewnieniu stałego i aktywnego kontaktu
osób prowadzących z uczestnikami. Adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.
Kurs zaplanowany jest na 30 godzin dydaktycznych. Składa się z 3 modułów merytorycznych:
I – Jak czytać krajobraz kulturowy?
II – Chronimy ślady przeszłości.
III – Projekt edukacyjny - przykłady ciekawych inicjatyw.
Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, w tym pocztę elektroniczną oraz zainstalowane programy: Word (lub alternatywny), Power Point (lub alternatywny),
Acrobat Reader, przeglądarkę internetową.
Więcej informacji na stronie: http://www.moodle.womczest.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 lutego 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: kurcab@womczest.edu.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia on-line MOODLE zamieszczonej na
stronie www. RODN „WOM” w Częstochowie.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy pt. „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie.
Szkolenie on-line z wykorzystaniem platformy MOODLE”.
Osobami prowadzącymi szkolenie są nauczyciele-konsultanci: mgr Grażyna Bochenkiewicz i mgr Katarzyna Wilk.
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do realizacji profilaktyki pierwszorzędowej w zakresie
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży – użytkowników Internetu.
Kurs ma charakter doskonalący, samokształceniowy, przy zapewnieniu stałego i aktywnego kontaktu
osób prowadzących z uczestnikami. Adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.
8
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Kurs zaplanowany jest na 30 godzin dydaktycznych. Składa się z 3 modułów merytorycznych:
I – Kto szuka, nie błądzi! - edukacyjna baza Internetu na rzecz bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w sieci
II – Mądry przed szkodą! - filtrowanie treści internetowych, ochrona haseł, tworzenie materiałów edukacyjnych promujących bezpieczeństwo w Internecie
III – Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu – misja wirtualna, scenariusz zajęć, koncepcja
działań szkolnych na rzecz uczniów, nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego.
Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, w tym pocztę elektroniczną oraz zainstalowane programy: Word (lub alternatywny), Power Point (lub alternatywny),
Acrobat Reader, przeglądarkę internetową.
Więcej informacji na stronie: http://www.moodle.womczest.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 lutego 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia on-line MOODLE zamieszczonej na
stronie www. RODN „WOM” w Częstochowie.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

SZKOLENIE NA PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy pt. „Edukacyjna wartość dodana. Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego do badania efektywności kształcenia”.
Osobami prowadzącymi szkolenie są nauczyciele-konsultanci: mgr Agnieszka Perczak i mgr Katarzyna
Wilk.
Podstawowym celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu tematyki nowej miary jakości nauczania,
jaką jest edukacyjna wartość dodana (EWD) oraz wspieranie nauczycieli w zakresie analizy wyników
egzaminów, w tym wskaźnika efektywności nauczania.
Kurs ma charakter doskonalący, samokształceniowy, przy zapewnieniu stałego i aktywnego kontaktu
osób prowadzących z uczestnikami. Adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.
Kurs zaplanowany jest na 30 godzin dydaktycznych. Składa się z 3 modułów merytorycznych:
I – Idea EWD - zawiera teoretyczne wiadomości niezbędne do zrozumienia istoty EWD.
II – EWD w szkole - zawiera wskazówki do praktycznego zastosowania EWD.
III – Poprawa jakości pracy szkoły - opracowanie propozycji rekomendacji lub wprowadzania
planu działań naprawczych dla konkretnych szkół na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
Uczestnik szkolenia on-line powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, w tym pocztę elektroniczną oraz zainstalowane programy: Word (lub alternatywny), Power Point (lub alternatywny),
Acrobat Reader, przeglądarkę internetową.
Więcej informacji na stronie: http://www.moodle.womczest.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: perczak@womczest.edu.pl lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia on-line MOODLE zamieszczonej na
stronie www. RODN „WOM” w Częstochowie.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

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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PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA
- „WIOSNA WOLONTARIACKA W CZĘSTOCHOWIE”
Wolontariat w Polsce wciąż wymaga promocji i rzetelnej edukacji prawnej. W związku z tym Regionalny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie wraz z Częstochowskim Stowarzyszeniem
Inicjatyw Europejskich proponują Państwu projekt, który przeznaczony jest dla nauczycieli zainteresowanych
pracą z wolontariuszami. Przebiegać on będzie w dwóch etapach.
W pierwszej kolejności przeszkoleni zostaną nauczyciele - liderzy, a następnie grupy uczniów skupione wokół
nich.
Nauczycielom proponujemy warsztat nt. Prawa i obowiązki wolontariusza. Jak pracować z wolontariuszem?
(w wymiarze 4 godz.), który odbędzie się w marcu 2012 r.
Grupy uczniów pochodzące ze szkół zainteresowanych projektem, zostaną przeszkolone na terenie szkół
w kwietniu 2012 r. Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja uczestników warsztatu odbywać się będzie
poprzez zgłoszenie na piśmie w formie elektronicznej pod adresem csie@nso.pl.
Szczegółowych informacji udzielają Panie Anita Toborek – Prezes CSIE (tel. 665 839 842) i Jadwiga
Mielczarek – nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie (tel. 34 3606004 wew. 216).
Projekt zakłada przeszkolenie 24 nauczycieli, w związku z tym do udziału w warsztacie będą kwalifikowani
nauczyciele według kolejności zgłoszeń. Mamy nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa
zainteresowaniem, a efekty przyczynią się do popularyzacji wolontariatu w naszym regionie.

DLA LIDERÓW WDN
DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE
W stosunku do jakich uczniów szkoły gimnazjalne będą zobowiązane zrealizować zajęcia
z doradztwa edukacyjno-zawodowego?
Czy wprowadzane zmiany prawne ułatwią w jakiś sposób zatrudnianie doradców zawodowych
w gimnazjach?
Odpowiedzi na pytania dotyczące doradztwa zawodowego uzyskają Państwo Liderzy WDN, podczas
spotkania w RODN „WOM” w Częstochowie, 20 lutego 2012 r. W spotkaniu weźmie udział zaproszony
pracownik Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie oraz nauczyciel konsultant RODN „WOM”
w Częstochowie - Pani Aneta Żurek zajmująca się wspieraniem Państwa działań w zakresie prowadzenia
doradztwa zawodowego w każdym typie szkoły i placówki.
Tymczasem przedstawiamy otrzymaną z Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie odpowiedź na
jedno z powyższych pytań: „(…) Istotną zmianą w zakresie rozszerzenia pomocy doradczej w szkołach
jest określenie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487) rozwiązań zmieniających model doradztwa edukacyjnozawodowego w szkole, zarezerwowanego dotychczas głównie dla doradców zawodowych, na model włączający w to doradztwo także innych nauczycieli i specjalistów. Do zadań doradcy zawodowego należy
w szczególności: systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli
zawodowej; koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa
edukacyjno-zawodowego. (…)”
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
SZKOLENIA Z ZAKRESU OBSŁUGI KATALOGÓW ON-LINE
Proponujemy radom pedagogicznym lub mniejszym grupom zainteresowanych nauczycieli bezpłatne szkolenia
związane z korzystaniem z katalogów online: Materiały dla nauczycieli w zbiorach PBP – jak je wyszukać i zarezerwować nie wychodząc z domu. Celem tych szkoleń jest wskazanie możliwości wyszukiwania interesujących
zbiorów, nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się katalogiem online, samodzielne sporządzanie zestawień bibliograficznych na interesujący nauczycieli temat, obsługa własnego konta bibliotecznego.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają: Ewa Otrąbek, e-mail: otrabek@womczest.edu.pl;
Beata Raczyńska, e-mail: raczynska@womczest.edu.pl - tel. 34 360 60 04 wew. 612 lub 34 361 28 74

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKARZY BIBLIOTEK SZKOLNYCH
W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie funkcjonuje zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Zadania tego zespołu obejmują współpracę z nauczycielami bibliotekarzami,
w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, inspirowania i promowania edukacji czytelniczej
i medialnej oraz wspierania nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
Zadania te realizowane są w postaci szkoleń, warsztatów, kursów e-learningowych oraz konsultacji indywidualnych. Zapraszamy do współpracy.
Szczegóły na stronie internetowej www.biblioteka.womczest.edu.pl, w zakładce: Dla bibliotekarzy szkolnych.
Kontakt: tel. 34 360 60 04 wew. 253; plusa@womczest.edu.pl; arkabus@womczest.edu.pl
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy zainteresowanych pracą w programie komputerowym MOL Optivum na warsztaty instruktażowe w zakresie obsługi tego
programu.
W szkoleniu jednocześnie mogą uczestniczyć 3-4 osoby.
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w programie MOL Optivum oraz zachęcenie
bibliotekarzy do wdrażania systemu komputerowego obsługującego biblioteki szkolne.
Miejsce, terminy spotkań oraz zakres szkolenia do uzgodnienia.
Szczegółowych informacji w sprawie organizacji warsztatów udziela pracownik wypożyczalni Beata Raczyńska
(tel.: 34 361-28-74, mail: raczynska@womczest.edu.pl)

PROJEKTY EDUKACYJNE W GIMNAZJUM
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wprowadziła do gimnazjów obowiązek realizacji zespołowych
projektów edukacyjnych. W związku z powyższym pracownicy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM”
w Częstochowie zapraszają nauczycieli i uczniów gimnazjów do współpracy w zakresie realizacji tych projektów.
Kontakt: tel. 34 360 60 04 wew. 107; chmielewska@womczest.edu.pl; kucharzewska@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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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH NIEPŁATNE/PŁATNE
W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
• 2 godziny dydaktyczne – tylko zwrot kosztów materiałów i dojazdu do szkoły/placówki
• 4 godziny dydaktyczne – 250-300 PLN
Szczegółowych informacji udziela prowadzący zajęcia konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz dokumentowanie jej dziejów
i osiągnięć - w odniesieniu do praktycznych rozwiązań, zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz wybranych publikacji szkół .......................................... Grażyna Bochenkiewicz
Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki .............. Grażyna Bochenkiewicz
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?............................................................. Elżbieta Doroszuk
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Elżbieta Doroszuk
Urszula Mielczarek
Autoewaluacja w szkole/placówce .................................................................................. Bożena Harasimowicz
Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
Współpraca międzyprzedmiotowa w realizacji procesu dydaktycznego
i wychowawczego szkoły ..................................................................................................... Sylwia Kurcab
Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapia w stymulowaniu rozwoju
ucznia .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z trudnościami w nauce i z opinią psychologiczno-pedagogiczną ......................................... Urszula Mielczarek
Różnorodne metody i formy pracy z uczniem nadpobudliwym............................ Urszula Mielczarek
Zasady pracy z uczniem z dysleksją - co warto wiedzieć? ....................................... Urszula Mielczarek
Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
Niechęć do szkoły - poszukiwanie rozwiązań dla uczniów,
którzy wagarują. ..................................................................................................................... Agnieszka Perczak
EWD w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą ........................................ Agnieszka Perczak
Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
Rozwiązania prawne i organizacyjne.............................................................................. Małgorzata Tubielewicz
Jak skutecznie pracować z rodziną dziecka z niepełnosprawnością?................. Aneta Żurek
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
Jak realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole? ............... Aneta Żurek
Jak skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
dla ucznia?................................................................................................................................. Aneta Żurek
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek
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KURSY DOSKONALĄCE

10. Formy i metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy
szkolnej
11. Jak rozpoznać twórcze dziecko w przedszkolu?
12. Konstruowanie programów własnych, projektów edukacyjnych zajęć artystycznych
13. Kurs kierowników wycieczek szkolnych
14. Metoda Marii Montessori
15. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
16. Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym
17. Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
18. Metodyka nauki pływania
19. Na ludową nutę - tańce, zabawy, działania plastyczne
20. Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego
21. Obserwacja dziecka w przedszkolu
22. Obsługa platformy zdalnego nauczania MOODLE
23. Ocenianie kształtujące po polsku
24. Ocenianie kształtujące na zajęciach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
25. Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela na zajęciach artystycznych
26. Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej
27. Poradnictwo zawodowe w szkole - przygotowanie uczniów
do wyboru zawodu
28. Praca z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
- I stopień

S. Kurcab
S. Kurcab
U. Mielczarek
M. Wasik-Tyrała
A. Żurek
J. Mielczarek
A. Żurek
U. Mielczarek
B. Harasimowicz
U. Mielczarek
J. Mielczarek
S. Kurcab
U. Mielczarek
A. Żurek
A. Żurek
M. Tubielewicz
A. Żurek
K. Wąsowicz
S. Kurcab
M. WasikTyrała
J. Mielczarek
G. Bochenkiewicz
M. Wasik-Tyrała
M. Wasik-Tyrała
S. Kurcab
U. Mielczarek
A. Żurek
A. Żurek
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x
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x
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10
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12
20
15
15
10
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10
20
10
20

x
x

x
x

x

x

10
x

15
x

x

x

x

10

10

x

x

10

10

x

x

25
10

szkoły ponadgimnazjalne
inne placówki
oświatowe

gimnazja

1. Akademia kreatywności - wykorzystanie technik iris folding,
embossing, scrapbooking, decoupage na zajęciach z dziećmi
2. Akademia kreatywności - zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na zajęciach z dziećmi
3. Arteterapia w pracy z uczniem z trudnościami w nauce
4. Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej jako forma edukacji ekologicznej
5. Dziecięce zaburzenia rozwojowe
6. Dziecko nadpobudliwe i niespokojne w przedszkolu
7. Dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami - diagnoza, terapia i praca
8. Elementy treningu zastępowania agresji dla uczniów z zaburzeniami zachowania
9. Autoewaluacja pracy szkoły/placówki

kierownik

szkoły podstawowe

Tytuł kursu

kadra
kierownicza
przedszkola i oddziały przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna

Lp.

liczba godzin

Odpłatność za kursy doskonalące:
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

x

x

x

x

x

x

x
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A. Żurek
U. Mielczarek
K. Wąsowicz
J. Mielczarek
E. Doroszuk
U. Mielczarek
E. Doroszuk
E. Doroszuk

U. Mielczarek
A. Żurek
U. Mielczarek
A. Żurek
A. Żurek
S. Kurcab
U. Mielczarek
J. Mielczarek
E. Doroszuk
U. Mielczarek
K. Wąsowicz
J. Trzos
B. Harasimowicz
U. Mielczarek
A. Klimza
J. Trzos
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x
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10
18
12
15
5
15
15
20

x
x

10

x
x

15
15
15

M. Tubielewicz 15
M. Tubielewicz 15

x
x
x

x

x
x
x

x

15
10

x

x

x

20
15
10
15
15
10
20
10
15
15
22

szkoły ponadgimnazjalne
inne placówki
oświatowe

x

10
10

A. Żurek
U. Mielczarek

gimnazja

A. Żurek

szkoły podstawowe

29. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
30. Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami
- II stopień
31. Praca z uczniem z trudnościami w nauce
32. Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich
wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach masowych
33. „Przyjaciele Zippiego” - program promocji zdrowia psychicznego dzieci
34. Rodzina z problemem alkoholowym
35. Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
36. Sytuacje kryzysowe w szkole
37. Szkoła bez agresji
38. Terapia przez sztukę - techniki plastyczne i muzyczne w pracy
z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (malarstwo emocjonalne, muzykoterapia, lepienie z gliny, papierowa
wiklina itp.)
39. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo w szkole - formy
i metody pracy
40. Uczeń z dysleksją w klasie szkolnej
41. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
42. Uczeń z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
43. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
44. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
45. Wielcy artyści i ich dzieła - analiza dzieła plastycznego
46. Wspomaganie rozwoju ucznia – „Radość uczenia się”
47. Współpraca przedszkola z rodzicami
48. Współpraca z rodzicami
49. Wychowanie terapią przez sztukę
50. Wykorzystanie niekonwencjonalnych form zajęć w wodzie
w celu aktywizacji uczniów
51. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
52. Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
53. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów
54. Zarządzanie projektami edukacyjnymi
55. Zastosowanie gier symulacyjno-decyzyjnych w kształceniu
postaw przedsiębiorczych
56. Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej
57. Metoda projektów w praktyce szkolnej

kierownik

kadra
kierownicza
przedszkola i oddziały przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna

Tytuł kursu

liczba godzin

Lp.

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2011/2012
– ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Lp.

Kursy kwalifikacyjne

Tytuł

liczba godz.

1. Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą .......................................................................................................................................................... 242
2. Oligofrenopedagogika ...................................................................................................................................................................................................... 260
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ................................................................................................................................................................... 270
4. Terapia pedagogiczna ...................................................................................................................................................................................................... 270
5. Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................................................................................................ 250
6. Bibliotekoznawstwo ......................................................................................................................................................................................................... 270
7. Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka................................................................................................................................... 300
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25-30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
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Zostań WEBskim nauczycielem
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Uczestnicy projektu będą objęci 40-godzinnym szkoleniem, które zostanie zrealizowane w centrach
miast Bielsko-Biała, Częstochowa, Katowice i Rybnik, w systemie weekendowym (soboty i niedziele).
W trakcie szkolenia uczestnikom zostaną zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie, natomiast same zajęcia przybiorą formę wykładów, warsztatów, pracy w grupach czy dyskusji. Ponadto każdy uczestnik otrzyma bezpłatny podpis elektroniczny CC SEKAP.
W imieniu Województwa Śląskiego projekt pt. „Elektroniczne Doskonalenie i Edukacja Informatyczna Nauczycieli – eDeN” realizować będzie Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI). Ponadto projekt otrzymał Patronat Honorowy Śląskiego Kuratora Oświaty, co świadczy, że szkolenia są
godne uwagi.
Informację na temat rekrutacji oraz wszystkie dokumenty rejestracyjne można znaleźć na stronie internetowej: www.e-slask.pl
Zakres tematyczny 40-godzinnego szkolenia obejmuje:
Moduł I: Praca z pakietem biurowym w tzw. chmurze (przetwarzanie w chmurze)
Moduł II: Praca w Internecie, w tym:
techniki informatyczne i komunikacyjne w życiu codziennym – e-usługi (z uwzględnieniem
wykorzystania platformy SEKAP i podpisu elektronicznego),
zagadnienia e-bezpieczeństwa,
zagadnienia prawne – prawa autorskie, ochrona danych osobowych.
Moduł III: Praca w grupach – wypracowanie konspektów lekcji z uwzględnieniem nabytej na szkoleniu
wiedzy i umiejętności.
Projekt obejmuje trzy tury szkoleń:
I tura: październik - grudzień 2011 r.
II tura: styczeń - kwiecień 2012 r.
III tura: październik - grudzień 2012 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2011/2012

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
*)
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