info@womczest.edu.pl

www.womczest.edu.pl

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

OFERTA WAKACYJNA
LIPIEC - SIERPIEŃ
UKAŻE SIĘ NA STRONIE
www.womczest.edu.pl

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
MAJ - CZERWIEC 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. 10
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, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. centrala: +48 34 3606004, +48 34 3606014 wew. 550..553
http://wydawnictwo.womczest.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl
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Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;

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

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

„CZĘSTOCHOWSKI BIULETYN OŚWIATOWY”

cbo.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do wszystkich nauczycieli i osób związanych z oświatą. Prezentuje artykuły dotyczące głównie tematyki dydaktyczno-wychowawczej, m.in.: nowoczesne metody kształcenia
i wychowania, konspekty lekcji, materiały pokonferencyjne, scenariusze uroczystości, sprawozdania
i relacje z ważnych wydarzeń, porady psychologiczno-pedagogiczne, informacje oświatowe. Trzon
stanowią rozdziały: „Edukacja artystyczna”, „Edukacja ekologiczna”, „Edukacja historyczna i obywatelska”, „Edukacja europejska”, „Edukacja a języki obce”, „Wychowanie i opieka”, „Dzielimy się doświadczeniami”,
„Forum bibliotek i bibliotekarzy”, „Forum poradni psychologiczno-pedagogicznych”, Z życia szkół i placówek
oświatowych”. Ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie ok. 800 egzemplarzy. Przekazywane
bezpłatnie do szkół oraz placówek oświatowych Częstochowy i okolicznych powiatów.



kontakt: Grażyna Bochenkiewicz - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 219
Informujemy, że w przygotowaniu znajduje się kolejny numer „Częstochowskiego
Biuletynu Oświatowego” (1/2012), który ukaże się na początku kwietnia br. Wśród
szeregu interesujących materiałów szczególnie polecamy cykl siedmiu artykułów
objętych wspólnym tytułem – „Przedszkole z Pasją”. Ich publikacja nawiązuje
do ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Roku Szkoły z Pasją”. Autorzy artykułów opisują liczne pasje zarówno nauczycieli przedszkoli, jak i rodziców,
oraz samych przedszkolaków. Inwencja i zaangażowanie pozwalają wzbogacać działania dydaktyczno-wychowawcze, realizować różnorodne pomysły, dzięki którym
placówki te tętnią życiem.
A jaki kształt przybierają pasje w naszych przedszkolach? Na to pytanie interesująco
odpowiedzą zapowiadane publikacje.

„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 15.06.2012 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

Dla kogo

Edukacja zdrowotna – jak realizować nauczyciele
wychowania
treści zawarte w podstawie programo- fizycznego w gimnazjach
wej z wychowania fizycznego?
i szkołach ponadgimnazjalnych
Zgłoszenia do 20.05.2012 r. na adres: wasowicz@womczest.edu.pl
Edukacyjna wartość dodana. Wykorzy- zainteresowani nauczyciele
stanie pomiaru dydaktycznego do badania efektywności kształcenia.
Zgłoszenia do15.05.2012 r. na adres:perczak@womczest.edu.pl
Webinarium: We-learning na Faceboo- nauczyciele wszystkich tyku.
pów szkół i placówek
Zgłoszenia do dnia 30.04. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Doradztwo zawodowe, w świetle zmian zainteresowani nauczyciele
prawnych dotyczących udzielania powszystkich typów szkół
mocy psychologiczno-pedagogicznej.
i placówek
Koordynator zespołu nauczycieli i spe- zainteresowani nauczyciele,
cjalistów
prowadzących
zajęcia koordynatorzy
zespołów,
z uczniem o specjalnych potrzebach wychowawcy klas, placówek
edukacyjnych. Współpraca z rodzicami opiekuńczo-wychowaww zakresie udzielania pomocy psycho- czych, przedszkoli z Częstologiczno-pedagogicznej.
chowy i pow. częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego
Wdrażanie nowej podstawy programo- nauczyciele
szkolnictwa
wej i reformy szkolnictwa zawodowego. zawodowego
Konstanty Wolny – działacz narodowy nauczyciele zainteresowani
i społeczny, pierwszy marszałek Sejmu włączeniem się w obchody
Śląskiego. Więcej na str. 10
Roku Konstantego Wolnego
– pierwszego marszałka
Sejmu Śląskiego
Dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczyciele edukacji wczedo indywidualnych potrzeb ucznia
snoszkolnej
w kl. I-III.
Lekcja matematyki z wykorzystaniem
nauczyciele matematyki
tablicy interaktywnej.
w szkołach podstawowych
Godzina wychowawcza z pomysłem. wychowawcy klas, zaintereĆwiczenia stymulujące operatywność sowani nauczyciele szkół
słowną uczniów na godzinie wycho- podstawowych i gimnazjów,
wawczej (wprawki-głupawki, aliteracje, placówek opiekuńczo-wyrymy…).
chowawczych z Częstochowy i pow. częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego
Wykorzystanie informacji zawartych
nauczyciele edukacji wczew raportach z ewaluacji zewnętrznej do snoszkolnej
planowania działań służących rozwojowi szkoły.
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Termin
godzina

Miejsce

maj/czerwiec Platforma zdalnego nauczania
2012 r.
(w zależności od MOODLE RODN
wpływu zgłoszeń)
„WOM”
maj 2012 r.
(w zależności od
wpływu zgłoszeń)

Platforma zdalnego nauczania
MOODLE RODN
„WOM”

Prowadzący

K. Wąsowicz

A. Perczak

08.05.2012 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

10.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

10.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

10.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Żyłka
J. Trzos

10.05.2012 r.
godz. 15⁰⁰

RODN „WOM”
s. 244

M. Tubielewicz
J. Durka

14.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Klimza

14.05.2012 r. RODN „WOM”,
godz. 1500
s. 201

A. Perczak,
A.Najda

14.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

15.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

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

Temat
Kreatywny katecheta – kreatywny
uczeń.

Dla kogo
nauczyciele religii

IV Forum Edukacji Twórczej „Bliżej sztu- zainteresowani nauczyciele
ki” - forum połączone jest z warsztatami
kreatywności artystycznej. więcej na
str. 8
Zgłoszenia prosimy kierować na adres kurcab@womczest.edu.pl lub
telefonicznie pod numerem tel. 34 360 60 04 wew.233
Lekcja matematyki z wykorzystaniem
nauczyciele matematyki
tablicy interaktywnej.
szkół gimnazjalnych
Opracowywanie dokumentów dzieci ze nauczyciele wszystkich tyspecjalnymi potrzebami edukacyjnymi pów szkół i placówek zaintejako efekt pracy zespołu. MODUŁ I resowani 15 godzinnym
IPET dla ucznia z upośledzeniem umyszkoleniem składającym się
słowym w stopniu lekkim.
z trzech modułów.
Zgłoszenia do 10 maja na adres: zurek@womczest.edu.pl
Symptomy wystąpienia ryzyka dysleksji zainteresowani nauczyciele
u uczniów - wybrane ćwiczenia wychowawcy klas, koordynausprawniające. Kwestionariusz rozpo- torzy zespołów z Częstochowy
i pow. częstochowskiego, kłoznawania ryzyka dysleksji.
buckiego,
myszkowskiego,
lublinieckiego
Planowanie i organizacja procesu dynauczyciele przedszkoli,
daktycznego w edukacji przedszkolnej oddziałów przedszkolnych
z wykorzystaniem metody projektu.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Tworzenie interaktywnych pomocy
nauczyciele szkół podstadydaktycznych.
wowych
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Wdrażanie nowej podstawy progranauczyciele szkolnictwa
mowej i reformy szkolnictwa zawodo- zawodowego
wego.
Tworzenie interaktywnych pomocy
nauczyciele szkół
dydaktycznych.
gimnazjalnych
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna zainteresowani nauczyciele
w przedszkolu i szkole. Opracowanie przedszkoli, wychowawcy
karty indywidualnych potrzeb ucznia klas, koordynatorzy zespoi planu działań wspierających w oparciu łów z Częstochowy i pow.
o obserwację.
częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego
Webinarium: Edukacyjne blogowanie. nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Zgłoszenia do dnia 21.05. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Biblia w katechezie – opisy stworzenia. nauczyciele religii w szkołach gimnazjalnych
Propozycje analizy i interpretacji obo- nauczyciele języka polskiego
wiązkowych tekstów kultury w klasie
szkół ponadgimnazjalnych
pierwszej w świetle nowej podstawy
programowej.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

16.05.2012 r.
godz. 1500

Kuria Metropolitalna w Czwie, al. NMP 54

I. Karlak

16.05.2012 r.
godz. 1500

warsztaty
ss. 237, 236,
231, 244

S. Kurcab
J. Mielczarek
M. Tubielewicz

16.05.2012 r. RODN „WOM”,
godz. 1500
s. 201

A. Perczak,
A.Najda

17.05.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 244

A. Żurek

17.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

18.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

21.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

A. Najda

24.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Żyłka
J. Trzos

28.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

A. Najda

28.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.231

U. Mielczarek

29.05.2012 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

30.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

I. Karlak

30.05. 2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 236

M. Janik

J. Mielczarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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Temat
„Przyjaciele Zippiego” - program promocji zdrowia psychicznego – moduł 5
i 6.
Opracowywanie dokumentów dzieci ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
jako efekt pracy zespołu MODUŁ II –
IPET dla ucznia z zespołem Aspergera.
Wdrażanie nowej podstawy programowej i reformy szkolnictwa zawodowego.
Papierowa matematyka.

Dla kogo
realizatorzy programu
„Przyjaciele Zippiego”
nauczyciele uczestniczący
w pierwszej części szkolenia

nauczyciele szkolnictwa
zawodowego
nauczyciele matematyki
w szkołach podstawowych
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Akademia Wychowawcy. Uczeń
w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.
Nowoczesne metody nauczania - wyko- nauczyciele wszystkich tyrzystanie tablic interaktywnych w edu- pów szkół i placówek
kacji.
Zgłoszenia proszę kierować na adres: najda@womczest.edu.pl
Papierowa matematyka.
nauczyciele matematyki
szkół gimnazjalnych
Nowa podstawa programowa z plastyki nauczyciele przedmiotów
w szkole podstawowej. Program własny artystycznych
zajęć artystycznych - struktura, procedury, dopuszczenie.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych nauczyciele edukacji wczedo indywidualnych potrzeb ucznia w kl. snoszkolnej
I-III.
Webinarium: Materiały edukacyjne
nauczyciele wszystkich tyw chmurze.
pów szkół i placówek
Zgłoszenia do dnia 04.06. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
Opracowywanie dokumentów dzieci ze nauczyciele uczestniczący
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w pierwszej i drugiej części
jako efekt pracy zespołu MODUŁ III
szkolenia.
- KIPU i PDW dla ucznia z dysleksją.
Wykorzystanie informacji zawartych nauczyciele edukacji wczew raportach z ewaluacji zewnętrznej do snoszkolnej
planowania działań służących rozwojowi szkoły.
Wdrażanie nowej podstawy programo- nauczyciele
szkolnictwa
wej i reformy szkolnictwa zawodowego. zawodowego
Nowa podstawa programowa z wycho- nauczyciele
wychowania
wania fizycznego.
fizycznego szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
Wdrażanie nowej podstawy programo- nauczyciele
szkolnictwa
wej i reformy szkolnictwa zawodowego. zawodowego
Webinarium: „Knowledge pills”, czyli
nauczyciele wszystkich typigułki wiedzy.
pów szkół i placówek
Zgłoszenia do dnia 18.06. na adres: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl
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Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

30.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

J. Mielczarek

31.05.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 236

A. Żurek

31.05.2012 r. RODN „WOM”
godz. 1500
s. 201
05.06.2012 r. RODN „WOM”,
godz. 1500
s. 244

M. Żyłka
J. Trzos
A. Perczak

5.06.2012 r.
godz. 1100

RODN „WOM”
Aula „Forum”

E. Doroszuk

11.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

A. Najda

11.06.2012 r. RODN „WOM”,
godz. 1500
s. 244

A. Perczak

11.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

12.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

12.06.2012 r.
godz. 1700

online

K. Wilk

13.06.2012 r.
godz. 1430

RODN „WOM”
s. 236

A.Żurek

13.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Klimza

14.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Żyłka
J. Trzos

21.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

21.06.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Żyłka
J. Trzos

26.06.2012 r.
godz. 1700

online

K. Wilk
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Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

28.05.2012r.
godz.1500

Aula „Forum”
RODN „WOM”

B. Harasimowicz

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.05.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

11.05.2012 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

J. Mielczarek

18.05.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

25.05.2012r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

29.05.2012r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

J. Mielczarek

18.06.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

19.06.2012 r.
godz. 1500

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

Dla kogo

E-tutoring w wiejskiej szkole - realiza- Liderzy WDN
cja projektu systemowego PO KL przez
RODN „WOM”
Temat

Dla kogo

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Dokumentowanie dorobku zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela starającego się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela
kontraktowego. Rola opiekuna stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela
mianowanego. Rola opiekuna stażu
Prezentacja dorobku zawodowego
nauczyciela starającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
Dokumentacja potwierdzająca spełnienie wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.

nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek
nauczyciele mianowani
nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek
nauczyciele stażyści

nauczyciele kontraktowi
nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek
nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat

Dla kogo

Konstanty Wolny – działacz narodowy nauczyciele zainteresowani
i społeczny, pierwszy marszałek Sejmu włączeniem się w obchody
Roku Konstantego WolneŚląskiego. Więcej na str. 10
go - pierwszego marszałka
Sejmu Śląskiego

Lekcja otwarta - od teorii do praktyki –
wykorzystanie metod aktywizujących
na lekcji języka polskiego.
Koniecpolski Konkurs Polonistyczny.

nauczyciele języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach
nauczyciele szkół podstawowych z terenu
objętego doradztwem
Rodzina - jej problemy i sukcesy. Prze- wszyscy zainteresowani
szłość i teraźniejszość.
Zgłoszenia do dnia 1.06.2012 r. na adres: jarekdurka@o2.pl
Rozwijanie zdolności uczniów utalen- nauczyciele języka poltowanych humanistycznie - forum skiego w gimnazjum
wymiany doświadczeń.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.05.2012 r.
godz. 15⁰⁰

RODN „WOM”
s. 244

J. Durka
M. Tubielewicz

14.05.2012 r.
godz. 800

Gimnazjum nr 2
w Koniecpolu
sala nr 41

E. Bukowska

5.06.2012 r.
godz. 900

Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

E. Bukowska

6.06.2012 r.
godz. 1000

MDK
w Myszkowie

J. Durka

11.06.2012 r.
godz. 1500

Gimnazjum nr 2
w Koniecpolu

E. Bukowska
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SZKOLNICTWO ZAWODOWE
W RODN „WOM” od kwietnia 2012 r. prowadzimy w każdy czwartek konsultacje indywidualne dla
dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli w godz. 1300 - 1500 oraz konsultacje zbiorowe w godz. 1500
- 1800 na temat:
1. opracowania szkolnego planu nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia
w zawodach,
2. wdrażania nowej podstawy programowej i reformy szkolnictwa zawodowego,
szkolenia prowadzą nauczyciele konsultanci Pan mgr inż. Jerzy Trzos oraz Pan mgr inż. Marek Żyłka
- wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Medycznych w Lublińcu doświadczony praktyk
szkolnictwa zawodowego, którzy zostali przygotowani przez ORE i MEN do udzielania pomocy kadrze
oświatowej i nauczycielom.
Konsultacje indywidualne prosimy uzgadniać drogą elektroniczną: zylka@womczest.edu.pl,
trzos@womczest.edu.pl.

IV FORUM EDUKACJI TWÓRCZEJ „BLIŻEJ SZTUKI”
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w IV Forum Edukacji Twórczej pt. „Bliżej sztuki”, które odbędzie się 16 maja 2012 r. w godz. 1500 - 1800 w siedzibie RODN „WOM”
w Częstochowie w salach 237, 236, 231, 244
IV Forum Edukacji Twórczej „Bliżej sztuki” połączone jest z warsztatami kreatywności artystycznej.
Program Forum:
Otwarcie Forum
Bliżej sztuki - bliżej twórcy- spotkanie z artystą plastykiem, nauczycielem Gimnazjum w Blachowni Romualdą
Anioł-Lubas
Warsztaty:
Wiosenne spotkanie z muzyką - ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych
i nie tylko… - Agnieszka Chomiaczewska Zespól Szkół Muzycznych w Częstochowie
Rysowanie, malowanie - mapy myśli w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czemu nie?
- Jolanta Morawiec, Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Częstochowie.
Filcowanie wełny - Katarzyna Krawczyk, Szkoła Podstawowa nr 30 w Częstochowie
Forum towarzyszyć będą prezentacje muzyczne, tańce ludowe, wystawa prac uczniów i nauczycieli przedstawiająca ciekawe techniki plastyczne- ekspozycja z warsztatem.
Dodatkowych informacji udziela: Sylwia Kurcab - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
Zgłoszenia z wybranym warsztatem proszę przesłać do 11 maja 2012r. pocztą elektroniczną na adres: kurcab@womczest.edu.pl lub telefonicznie 34 360 60 04 wew. 233.

WEBINARIUM, CZYLI SEMINARIUM ONLINE
Webinarium jest synchronicznym spotkaniem online, w którym możliwa jest interakcja uczestników z prowadzącym oraz z innymi uczestnikami w czasie rzeczywistym, bez konieczności udziału w szkoleniu stacjonarnym. Podczas webinarium uczestnicy mają możliwość wysłuchania wykładu i obejrzenia prezentacji na ekranie swojego
komputera, mogą zadawać pytania prowadzącemu i pozostałym uczestnikom, mogą również wypełniać ankiety
i rozwiązywać testy udostępniane przez prowadzącego.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli do udziału w następujących webinariach:
e-learning na Facebooku (wykorzystanie narzędzi społecznościowych w kształceniu, nauczyciel jako moderator procesu edukacyjnego, uczeń jako autor treści edukacyjnych)
Edukacyjne blogowanie (publikacja blogu nauczycielskiego, publikacja blogów uczniowskich, blogowanie
w ramach projektów edukacyjnych)
Materiały edukacyjne w chmurze (udostępnianie materiałów dydaktycznych online, testowanie online, uczniowie jako twórcy i odbiorcy treści edukacyjnych)
„Knowledge pills”, czyli pigułki wiedzy (multimedia w dydaktyce i autoedukacji, projektowanie materiałów
dydaktycznych wideo)
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Uczestnik webinarium powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu oraz słuchawki lub głośniki.
Szczegółowych informacji dotyczących seminarium online udziela nauczyciel konsultant ds. dydaktyki medialnej
K. Wilk, kontakt: katarzyna.wilk@womczest.edu.pl.

SZKOLENIA NA PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy pt. „Edukacyjna wartość dodana. Wykorzystanie pomiaru dydaktycznego do badania efektywności kształcenia”.
Osobą prowadzącą szkolenie jest nauczyciel konsultant mgr Agnieszka Perczak, a jego administratorem nauczyciel-konsultant 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 EWD.
Uczestnik szkolenia online 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 15 maja 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: perczak@womczest.edu.pl lub
poprzez wypełnienie karty zgłoszenia online 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 nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych do udziału
w kursie e-learningowym pt. „Edukacja zdrowotna. Jak realizować treści zawarte w podstawie programowej
z wychowania fizycznego”.
Zajęcia online prowadzi nauczyciel konsultant Katarzyna Wąsowicz; platformą administruje nauczyciel konsultant
Katarzyna Wilk.
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do organizowania i dokumentowania realizacji edukacji zdrowotnej zgodnie z zapisami nowej podstawy programowej z wychowania fizycznego.
Kurs ma charakter doskonalący, samokształceniowy, przy zapewnieniu stałego i aktywnego kontaktu osoby prowadzącej z uczestnikami i wsparciu administratora platformy e-learningowej.
Szkolenie zaplanowane jest na 14 godzin dydaktycznych. Składa się z 2 modułów merytorycznych.
I: Zakres treści obowiązkowych i uzupełniających w obszarze edukacji zdrowotnej. Zalecane warunki
i sposób realizacji.
II: Dokumentowanie realizacji edukacji zdrowotnej w świetle zapisów prawa oświatowego.
Uczestnik szkolenia online powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, w tym pocztę elektroniczną
oraz zainstalowane programy: Word, Power Point, Acrobat Reader, przeglądarkę internetową.
Więcej informacji na stronie: http://www.moodle.womczest.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 20 maja 2012 r. pocztą elektroniczną na adres: wasowicz@womczest.edu.pl
lub poprzez wypełnienie karty zgłoszenia online MOODLE zamieszczonej na stronie www.womczest.edu.pl.
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.
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„AKADEMIA WYCHOWAWCY”
Kolejne spotkanie w ramach „Akademii Wychowawcy”:
• 5.06.2012 r. (godz. 1100 – 1400) - Uczeń w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej.
Udział bez kart zgłoszeń.
Serdecznie zapraszam w imieniu realizatorów.
Elżbieta Doroszuk

OBCHODY ROKU KONSTANTEGO WOLNEGO – PIERWSZEGO MARSZAŁKA SEJMU
ŚLĄSKIEGO
Zapraszamy 10.05.2012 r. zainteresowanych nauczycieli do udziału w seminarium „Konstanty Wolny - działacz
narodowy i społeczny, pierwszy marszałek Sejmu Śląskiego”.
RODN „WOM” s. 244, godz. 1500
Zostaną omówione także propozycje włączenia się szkół w ww. obchody oraz idea konkursu dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Prowadzący: Jarosław Durka – nauczyciel doradca i Małgorzata Tubielewicz – nauczyciel konsultant.

OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA
PEDAGOGICZNA RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY, WSPIERANIE NOWATORSKICH
INICJATYW, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ, KONFERENCJE, SEMINARIA
Temat

Dla kogo

Blog – formą promocji biblioteki
nauczyciele bibliotekarze
szkolnej
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl
Portale społecznościowe i blogi w
nauczyciele bibliotekarze
pracy bibliotekarza
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną na www.womczest.edu.pl

bibliotekarze bibliotek
szkolnych, pedagogicznych, publicznych i akademickich
Zgłoszenia drogą elektroniczną przez kartę zgłoszenia online dostępną na stronie internetowej www.womczest.edu.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

28.05.2012 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A. Płusa

15.06.2012 r.
godz. 1000

Zespół Szkół
OgólnokształcącoTechnicznych
w Lublińcu
ul. ks. płk. Jana
Szymały 3

A. Arkabus
A. Płusa

Szkolenie realizowane w ramach
e-learningu.
Zgłoszenia przyjmowane są do
30.05.2012 r.

A. Arkabus
A. Płusa

Prawo autorskie w bibliotece
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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 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. Autoewaluacja w szkole/placówce .................................................................................. Bożena Harasimowicz
4. Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela ................ Bożena Harasimowicz
5. Zadania nauczyciela szkoły ponadgimnazjalnej w świetle nowej podstawy
programowej. Ramowe plany nauczania....................................................................... Margerita Janik
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ............................................................................................................... Aleksandra Klimza
7. Indywidualizacja pracy z uczniem ................................................................................... Aleksandra Klimza
8. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
9. Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
10. Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Urszula Mielczarek
12. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapi w stymulowaniu ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .................................................................... Urszula Mielczarek
13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych i ocenianie ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi .................................................................................................. Urszula Mielczarek
14. Różnorodne formy i metody pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
15. Praca z uczniem z dysleksją................................................................................................ Urszula Mielczarek
16. Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
17. Tablica interaktywna jako nowoczesne narzędzie w pracy dydaktyczno-wychowawczej .................................................................................................................. Andżelika Najda
18. Prezentacje multimedialne na zajęciach edukacyjnych........................................... Andżelika Najda
19. Niechęć do szkoły - poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. .................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
20. Edukacyjna wartość dodana w szkole ponadgimnazjalnej ..................................... Agnieszka Perczak
21. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Rozwiązania prawne i organizacyjne ............................................................................................................................................ Małgorzata Tubielewicz
22. Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym .................... Jerzy Trzos
23. Organizacja edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.................................... Katarzyna Wąsowicz
24. Przepisy prawa, procedury i wymagania związane z ochroną danych osobowych ....................................................................................................................................... Katarzyna Wąsowicz
25. Wykorzystanie narzędzi platformy e-learningowej MOODLE w pracach
zespołów nauczycielskich ................................................................................................... Katarzyna Wilk
26. Testowanie online na platformie e-learningowej MOODLE .................................. Katarzyna Wilk
27. Wprowadzenie do stosowania narzędzi Web 2.0 w dydaktyce ............................. Katarzyna Wilk
28. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
29. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
30. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek
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KURSY DOSKONALĄCE ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Odpłatność za kursy doskonalące:
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x
x

x
x

x

x

Promocja szkoły/placówki w środowisku lokalnym
Obsługa platformy zdalnego nauczania MOODLE
Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?
Radzenie sobie z agresją uczniów
Autoewaluacja w szkole/placówce
Praca zespołowa nauczycieli w szkole/placówce
Zarządzanie projektami edukacyjnymi
Indywidualizacja pracy z uczniem. Organizacja pracy, obserwacja
i pomiary dydaktyczne
Maluchy w szkole- animator zabaw plastyczno-ruchowych
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
Wykorzystanie portali edukacyjnych w pracy nauczyciela
Wykorzystanie narzędzi informatycznych do konstruowania pomocy
dydaktycznych
Wpływ zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg
nauczania
Praktyczne orgiami
Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie?
Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
Zastosowanie gier symulacyjno-decyzyjnych w kształceniu postaw
przedsiębiorczych
Doskonalenie metod pracy z uczniem zdolnym (projekty edukacyjne,
konkursy przedmiotowe, koła zainteresowań)
Projekt edukacyjny jako zespołowe, planowe działanie uczniów gimnazjum
Merytoryczne i metodyczne podstawy nauczania techniki pływania
Gry i zabawy z elementami piłki siatkowej
Wprowadzenie do stosowania narzędzi platformy e-learningowej
MOODLE w dydaktyce
Personalizacja kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych

G. Bochenkiewicz
G. Bochenkiewicz
E. Doroszuk
E. Doroszuk
B. Harasimowicz
B. Harasimowicz
A. Klimza
A. Klimza

x
x
x
x
x
x

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

x
x

K. Wilk

x
x
x

x

x

x

M. Tubielewicz
K. Wąsowicz
K. Wąsowicz
K. Wilk

x
x
x
x
x

x

A. Perczak
A. Perczak
J. Trzos
J. Trzos
M. Tubielewicz

inne placówki
oświatowe

szkoły ponadgimnazjalne

13.

gimnazja

12.

szkoły podstawowe

11.

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

kierownik

przedszkola i
oddziały przedszkolne

9.
10.

x

Tytuł kursu

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

edukacja wczesnoszkolna

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

x
x

x
x

x
x

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)
Kursy kwalifikacyjne
Lp.

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.
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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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