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

Zapraszamy
do Ośrodka
Szkoleniowego
w Złotym Potoku
- tanie posiłki dla
uczniów
- atrakcyjne
warunki do nauki
i wypoczynku

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2010
dostępny na stronie internetowej

www.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: 46 1050 1142 1000 0005 0164 3803
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 edukacyjne 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
http://biblioteka.womczest.edu.pl
e-mail: czbp@womczest.edu.pl
Godziny otwarcia:
poniedziałek - 830 - 1800
wtorek - 830 - 1800
środa - 830 - 1800

tel. centrala: +48 34 360 60 04
- sekretariat - wew. 254
- katalogi – wew. 109
- czytelnia – wew. 107
- wypożyczalnia multimedialna – wew. 250
- wypożyczalnia książek – wew. 612 lub +48 34 3612874
czwartek – biblioteka nieczynna (dzień prac wewnętrznych, lekcje biblioteczne)
piątek - 830 - 1800
pierwsza sobota miesiąca - 800 - 1300

Oferta edukacyjna PBP RODN „WOM” w Częstochowie .................................................................................. str. 12
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

„EDUKACJA ELEMENTARNA W TEORII I PRAKTYCE”

edel.womczest.edu.pl
Czasopismo adresowane do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogów, studentów uczelni pedagogicznych i pracowników nauki. Redagowane we współpracy z Wyższą Szkołą
Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Jego tematyka dotyczy głównie aspektów odnoszących się do wczesnej edukacji dziecka. Przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań, założenia teoretyczne, idee i projektowane zmiany oraz opinie wielu środowisk. Szczególny nacisk kładzie na prezentowanie własnego punktu widzenia. Strukturę czasopisma stanowią trzy działy: „Z teorii”, „Z praktyki”, „Nowości i recenzje wydawnicze”. Czasopismo ukazuje się kwartalnie, w formie drukowanej, w nakładzie
ok. 300 egzemplarzy. Dostępne w prenumeracie rocznej 20 zł (4 numery). Każdy numer poświęcony innemu zagadnieniu. Temat kolejnego numeru (3/2010): Dziecko w kręgu kultury masowej – media, reklama, postawy.
Termin składania artykułów: do 30.09.2010 r.



kontakt: Jadwiga Mielczarek - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: j.mielczarek@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 239

„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 15.10.2010 r.



kontakt: Ryszard Kluba - nauczyciel konsultant RODN „WOM” w Częstochowie
e-mail: kluba@womczest.edu.pl
tel. 34 360 60 04 wew. 221
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
Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

08.09.2010 r.
00
godz.15

RODN „WOM”
s. 231

S. Kurcab

08.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 244

A. Żurek

08.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

A. Klimza

09.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

09.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

10.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

13.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

15.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

15.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 238

M. Pieokowska

16.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 238

M. Pieokowska

nauczyciele przedmiotu eduka- 20.09.2010 r.
00
cja dla bezpieczeostwa
godz. 15
nauczyciele przedmiotów
20.09.2010 r.
humanistycznych z Częstocho00
godz. 15
wy i powiatu częstochowskiego

RODN „WOM”
s. 236

B. Harasimowicz

RODN „WOM”
s. 237

M. Tubielewicz

Temat

Dla kogo

Planowanie pracy nauczyciela według
nowej podstawy programowej na przykładzie zajęd artystycznych w II klasie gimnazjum
Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga szkolnego i jego zadania wynikające
ze zmian w obszarze pracy z dzieckiem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Edukacja europejska w szkole

nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani
nauczyciele
pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

zainteresowani nauczyciele

Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym

zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy szkół podst.,
gimnazjów, placówek opiekuoczo-wychowawczych z Częstochowy, pow. częstochowskiego
Zgodnośd organizacji dokształcania teore- nauczyciele ośrodków dotycznego pracowników młodocianych
kształcania i doskonalenia
z przepisami prawa
zawodowego
Organizacja i planowanie pracy świetlicy
zainteresowani nauczyciele wyszkolnej w świetle założeo nowej podstawy chowawcy świetlic szkolnych,
programowej
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele realizujący zajęcia opieki świetlicowej zgodnie z art. 42 ust. 2 KN
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym zainteresowani nauczyciele wychowawcy szkół podst. i gimnazjów, placówek opiekuoczowychowawczych pow. kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
Wybrane elementy arteterapii jako forma nauczyciele przedmiotów artywspomagająca pracę dydaktycznostycznych, wychowawcy, zain-wychowawczą - warsztat
teresowani nauczyciele
Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie zainteresowani nauczyciele
materiałów dydaktycznych do jej wykorzy- wszystkich typów szkół
stania – GRUPA I - częśd I
Zgłoszenia kierować na adres e-mail: pienkowska@womczest.edu.pl

Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie zainteresowani nauczyciele
materiałów dydaktycznych do jej wykorzy- wszystkich typów szkół
stania – GRUPA II - częśd I
Zgłoszenia kierować na adres e-mail: pienkowska@womczest.edu.pl

Bezpieczeostwo publiczne
ABC młodego nauczyciela przedmiotów
humanistycznych
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole. Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej, rewalidacyjnej i wyrównawczej

zainteresowani nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni, nauczyciele prowadzący terapię
i zajęcia rewalidacji indywidualnej
szkół podst., gimnazjów, placówek
opiekuoczo-wychowawczych
z Częstochowy i pow. częstochowskiego

20.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Gry i zabawy fonetyczne na lekcji języka
obcego

nauczyciele języków obcych
wszystkich typów szkół

21.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieokowska

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

Temat
ABC młodego nauczyciela przedmiotów
humanistycznych

Nauczyciel matematyki i jego uczeo
w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie
materiałów dydaktycznych do jej wykorzystania – GRUPA I - częśd II
Droga dziecka do sukcesu wg założeo
nowej podstawy programowej edukacji
wczesnoszkolnej
Umiejętności nauczyciela w organizacji
spotkao z rodzicami - „wywiadówka inaczej”
Realizacja kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych 15.1.6. II 7
Edukacja europejska w szkole

Dla kogo
nauczyciele przedmiotów
humanistycznych z pow. kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
matematyki z Częstochowy
zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół
zainteresowani nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej
zainteresowani nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych,
gimnazjów, placówek opiekuoczo-wychowawczych z Częstochowy i pow. częstochowskiego

nauczyciele szkolnictwa zawodowego
zainteresowani nauczyciele

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

22.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

22.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

D. Duber

22.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieokowska

23.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN”WOM”
s. 237

B. Długosz

23.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

23.09.2010 r.
00
godz. 15
23.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236
RODN „WOM”
s. 201

Nauczyciel matematyki i jego uczeo
w kontekście nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

zainteresowani nauczyciele
matematyki z powiatów czę24.09.2010 r.
00
stochowskiego, kłobuckiego,
godz. 15
lublinieckiego i myszkowskiego
Obsługa tablicy interaktywnej i tworzenie zainteresowani nauczyciele
24.09.2010 r.
materiałów dydaktycznych do jej wykorzy- wszystkich typów szkół
00
godz. 15
stania – GRUPA II - częśd II
Edukacja przyrodnicza w terenie na ścież- nauczyciele szkół podstawoce dydaktycznej w Nadleśnictwie Kłobuck wych, gimnazjów i szkół po25.09.2010 r.
00
- warsztaty
nadgimnazjalnych
godz. 9

J. Trzos
A. Klimza

RODN „WOM”
sala 231

D. Duber

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieokowska

Nadleśnictwo
w Kłobucku

M. Wasik-Tyrała

27.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN ,,WOM’’
s. 237

M. Tubielewicz

27.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

S. Kurcab

29.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

29.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN ,,WOM’’
s.236

M. Tubielewicz

29.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

A. Perczak

30.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Zgłoszenia kierować na e-mail: wasik-tyrala@womczest.edu.pl do 15.09.2010 r.

Kompetencje kluczowe ucznia w nowocze- nauczyciele przedmiotów
snej szkole
humanistycznych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
Wybrane elementy arteterapii jako forma nauczyciele przedmiotów artywspomagająca pracę dydaktycznostycznych, wychowawcy, zain-wychowawczą - warsztat
teresowani nauczyciele
Droga dziecka do sukcesu wg założeo
zainteresowani nauczyciele
nowej podstawy programowej edukacji
edukacji wczesnoszkolnej
wczesnoszkolnej
Kompetencje kluczowe ucznia w nowocze- nauczyciele przedmiotów
snej szkole
humanistycznych z powiatu
kłobuckiego, lublinieckiego,
myszkowskiego
Geometria kreślona nicią – czyli matema- nauczyciele matematyki
tyczne wyszywanki
wszystkich typów szkół z Częstochowy
Umiejętności nauczyciela w organizacji
zainteresowani nauczyciele
spotkao z rodzicami - „wywiadówka inawychowawcy szkół podstawoczej”
wych i gimnazjów, placówek
opiekuoczo-wychowawczych
powiatu kłobuckiego, myszkowskiego i lublinieckiego
Miejsce i rola Samorządu Uczniowskiego
opiekunowie Samorządów
w życiu szkoły. Szkolenie on-line z wykoUczniowskich we wszystkich
rzystaniem platformy MOODLE
typach szkół, zainteresowani
Więcej o szkoleniu na stronie 13 Harmonogra- nauczyciele
mu oraz na www.moodle.womczest.edu.pl

wrzesień-paź- platforma zdalnego
dziernik 2010 r. nauczania MOODLE
G. Bochenkiewicz

(w zależności od
wpływu zgłoszeń)

RODN „WOM”

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

Dla kogo

„Przyjaciele Zippiego” - program promocji
zdrowia psychicznego dzieci 5-7 letnich
– spotkanie informacyjne

nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania
przedszkolnego, nauczyciele
klas I-III szkoły podstawowej,
pedagodzy szkolni
nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół z powiatów częstochowskiego,
kłobuckiego, lublinieckiego
i myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu częstochowskiego
zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych z powiatu
kłobuckiego, lublinieckiego,
myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele wychowawcy, pedagodzy szkolni,
nauczyciele prowadzący terapię
i zajęcia rewalidacji indywidualnej szkół podst., gimnazjów,
placówek opiekuoczo-wychowawczych pow. myszkowskiego,
lublinieckiego i kłobuckiego
nauczyciele szkolnictwa zawodowego

Geometria kreślona nicią – czyli matematyczne wyszywanki

Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy
z dziedmi

Edukacja na rzecz praw człowieka w pracy
z dziedmi

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w szkole. Planowanie pracy korekcyjnokompensacyjnej, rewalidacyjnej i wyrównawczej

Diagnozowanie umiejętności uczniów
(budowanie planów wynikowych, konstruowanie testów i zadao, opracowanie
ich wyników, przygotowanie ucznia do
egzaminu zewnętrznego)
Ocenianie kształtujące na lekcjach informatyki i technologii informacyjnej

zainteresowani nauczyciele

Zgłoszenia kierowad na adres e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl

Komputer nowoczesnym środkiem dydaktycznym w edukacji wczesnoszkolnej
wg założeo nowej podstawy programowej

zainteresowani nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie
uczestniczyli w szkoleniu

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

01.10.2010 r.
00
godz15

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

01.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

A. Perczak

04.10 2010 r.
00
godz. 15

RODN ,,WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

06.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN ,,WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

07.10.2010 r.
00
godz.15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

07.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

07.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

11.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

11.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

13.10.2010 r.
00
godz.15

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

13.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 244

A. Żurek

18.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

M. Tubielewicz

18.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

Zgłoszenia kierowad na adres e-mail: dlugosz@womczest.edu.pl do 06.10.2010 r.

Rola metody projektów w rozwijaniu zdol- nauczyciele przedmiotów
ności uczniów
humanistycznych w szkołach
podstawowych
Warsztatowe spotkanie ze sztuką.
nauczyciele przedmiotów artyEtnodizajn - sztuka świata na lekcjach
stycznych, zainteresowani
i zajęciach pozalekcyjnych
nauczyciele
Zgłoszenia kierować na adres e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Uczeo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - konstruowanie indywidualnych
programów edukacyjno-terapeutycznych
- warsztaty

nauczyciele zainteresowani
uczestnictwem w dwóch spotkaniach warsztatowych

Zgłoszenia kierować na adres e-mail: zurek@womczest.edu.pl

Rola metody projektów w rozwijaniu zdolności uczniów
Metody i formy pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo
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nauczyciele przedmiotów humanistycznych w gimnazjach
zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy szkół, placówek
opiekuoczo-wychowawczych,
pedagodzy szkolni z terenu
Częstochowy, powiatu częstochowskiego, myszkowskiego,
kłobuckiego, lublinieckiego

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

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

18.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

J. Mielczarek

18.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN ,,WOM”,
s. 201

A. Perczak

20.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

20.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

A. Perczak

20.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik-Tyrała

21.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 201

J. Trzos

25.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

zainteresowani nauczyciele
25.10.2010 r.
00
matematyki z Częstochowy
godz. 15
zainteresowani nauczyciele
matematyki z powiatów czę26.10. 2010 r.
00
stochowskiego, kłobuckiego,
godz. 15
lublinieckiego i myszkowskiego
nauczyciele zainteresowani
udziałem w trzech cyklicznych
28.10.2010 r.
spotkaniach (pierwsze
00
godz. 15
28.10.2010 r.)

RODN „WOM”
s. 231

D. Duber

RODN „WOM”
s. 237

D. Duber

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

28.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

28.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

G. Bochenkiewicz

29.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

Temat

Dla kogo

Indywidualizacja pracy z dzieckiem w kontekście diagnozy przedszkolnej

nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania
przedszkolnego
nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkół z Częstochowy
nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowani
nauczyciele

Elementy historii matematyki na lekcjach

Warsztatowe spotkanie ze sztuką.
Etnodizajn - sztuka świata na lekcjach
i zajęciach pozalekcyjnych

Zgłoszenia kierować na adres e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Elementy historii matematyki na lekcjach

Formy i metody pracy na lekcjach przedmiotów przyrodniczych – warsztaty multimedialne
Wymagania edukacyjne (kryteria sprawdzania i oceniania a potrzeby ucznia)
Warsztatowe spotkanie ze sztuką
Etnodizajn - sztuka świata na lekcjach
i zajęciach pozalekcyjnych

nauczyciele matematyki
wszystkich typów szkól z powiatów częstochowskiego,
kłobuckiego, lublinieckiego
i myszkowskiego
zainteresowani nauczyciele

nauczyciele szkolnictwa zawodowego
nauczyciele przedmiotów artystycznych, zainteresowany
nauczyciele

Zgłoszenia kierować na adres e-mail: kurcab@womczest.edu.pl

Polubid matematykę – przykładowe scenariusze nietypowych zajęd
Polubid matematykę – przykładowe scenariusze nietypowych zajęd

Dziecko z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – diagnoza, terapia i praca

Zgłoszenia kierować na adres e-mail: zurek@womczest.edu.pl

Ocenianie kształtujące

E-nauczyciel. Kompetencje z zakresu dydaktyki kształcenia na odległośd. Wdrożenie do samokształcenia
Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego

zainteresowani nauczyciele
szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek zainteresowani tematem
nauczyciele wychowania fizycznego

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Zadania edukacyjne i wychowawcze w liderzy WDN
szkole/placówce
Zmiany w organizacji pomocy psycholo- liderzy WDN
giczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

06.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
Aula „Forum”

G. Kawecka-Karaś
B. Harasimowicz

18.10.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
Aula „Forum”

B. Harasimowicz
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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GRANTY 2010
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zaprasza do udziału w bezpłatnych kursach/warsztatach realizowanych w miesiącach wrzesień-listopad 2010 r.
Oferta skierowana jest do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, kadry kierowniczej, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych oraz pracowników organu nadzoru pedagogicznego.
Zaletą oferty szkoleniowej, z punktu widzenia doskonalenia zawodowego, są:
treści szkolenia i kształtowane umiejętności (wspomagające środowisko oświatowe w zmianach zachodzących w szkole/placówce
w ramach reformy programowej, organizacyjnej i planowanej reformy pedagogicznej)
różnorodność tematyki kursów i warsztatów (13 propozycji)
liczba oferowanych miejsc (1725)
Wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA prosimy przesłać do 10 września 2010 r.:
pocztą na adres: RODN "WOM" w Częstochowie, Aleja Jana Pawła II 126/130, 42-202 Częstochowa;
e-mailem: granty@womczest.edu.pl;
faksem: 034 3606239
lub wypełnić kartę zgłoszenia on-line na naszej stronie internetowej www.womczest.edu.pl
UWAGA!!! Decyduje kolejność zgłoszeń
OFERTA
nr

II/1

II/2
II/6
II/7

II/8

II/9

II/10

II/11

II/12

II/13

II/15

II/16

II/18

Temat
Nowa podstawa programowa w planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Nowa podstawa programowa w
planowaniu pracy dydaktycznej i
wychowawczej.
Wykorzystanie technologii informacyjnej
w dydaktyce.
E-nauczyciel, czyli kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie e-learningu i
cyfrowych narzędzi edukacyjnych.
Badanie efektów kształcenia, w tym metodą edukacyjnej wartości dodanej
(EWD).
System bezpieczeostwa w
szkole/placówce.

Strategie postępowania wobec przemocy
i zachowao agresywnych w szkole.
Organizacja kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych
Negocjacje i spór konstruktywnym sposobem rozwiązywania konfliktów w szkole/placówce.
Preorientacja i doradztwo zawodowe,
a potrzeby rynku pracy.
Świetlica szkolna – nowe funkcje i nowoczesne metody pracy.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
- szansą na jego powodzenie w edukacji
szkolnej.

Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna.

forma

kurs

adresat
Nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

liczebnośd
grupy

liczba
godz.

Miejsce realizacji

kierownik
szkolenia

20

10

RODN „WOM”
w Częstochowie

Jadwiga
Mielczarek

20

10

RODN „WOM”
w Częstochowie

Katarzyna Wąsowicz

25

5

RODN „WOM”
w Częstochowie

Rafał
Praszczyk

15

20

RODN „WOM”
Grażyna
w Częstochowie Bochenkiewicz

25

10

RODN „WOM”
w Częstochowie

Ryszard
Kluba

25

20

RODN „WOM”
w Częstochowie
lub szkoła/placówka

Bożena
Harasimowicz

25

10

szkoła/placówka

Elżbieta
Doroszuk

25

10

RODN „WOM”
w Częstochowie

Aneta
Żurek

25

10

szkoła/placówka

Bożena
Harasimowicz

25

20

RODN „WOM”
w Częstochowie

Aneta
Żurek

5

RODN „WOM”
w Częstochowie
lub szkoła/placówka

Urszula
Mielczarek

20

RODN „WOM”
w Częstochowie
lub szkoła/placówka

Bożena
Harasimowicz

5

RODN „WOM”
w Częstochowie
lub szkoła/placówka

Jadwiga
Mielczarek

Nauczyciele wszystkich typów szkół
kurs
warsztat
kurs

warsztat

kurs

warsztat

warsztat

warsztat

kurs

warsztat

kurs

warsztat

Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego
Nauczyciele gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, pracownicy
organu nadzoru pedagogicznego
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek, pracownicy organu nadzoru pedagogicznego
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek.
Nauczyciele wszystkich typów szkół,
poradni psychologicznopedagogicznych, pracownicy organu
nadzoru pedagogicznego
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek
Nauczyciele gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych
Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

Nauczyciele przedszkoli i szkół
podstawowych, w tym specjalnych,
nauczyciele poradni psychologicznopedagogicznych, placówek
specjalnych i pracownicy organu
nadzoru pedagogicznego
Nauczyciele przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych
form wychowania przedszkolnego

25

25

25

Serdecznie zapraszamy.

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat
Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego

Awans zawodowy nauczycieli kontraktowych – procedury, plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, plan rozwoju zawodowego, wymagania kwalifikacyjne
Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczycieli mianowanych – procedury, plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczycieli stażystów
- procedury, plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczycieli stażystów
i kontraktowych – procedury; plan rozwoju zawodowego

Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego.

Awans zawodowy nauczycieli stażystów
– procedury, plan rozwoju zawodowego

Dokumentowanie wymagao kwalifikacyjnych na stopieo nauczyciela dyplomowanego
Awans zawodowy nauczycieli ubiegających się o stopieo nauczyciela dyplomowanego – procedury; plan rozwoju zawodowego

Dla kogo
nauczyciele kontraktowi
z powiatów: kłobuckiego,
lublinieckiego, myszkowskiego
rozpoczynający staż na stopieo
nauczyciela mianowanego
nauczyciele wychowania fizycznego ubiegający się
o awans na stopieo nauczyciela kontraktowego i mianowanego
nauczyciele kontraktowi
z Częstochowy i powiatu częstochowskiego rozpoczynający
staż na stopieo nauczyciela
mianowanego
nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych
nauczyciele mianowani z powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego
rozpoczynający staż na stopieo
nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele mianowani
z Częstochowy i powiatu częstochowskiego rozpoczynający
staż na stopieo nauczyciela
dyplomowanego
nauczyciele stażyści z powiatów: kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego rozpoczynający staż na stopieo nauczyciela kontraktowego
nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania
przedszkolnego
nauczyciele wychowania fizycznego ubiegający się
o awans na stopieo nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele stażyści z Częstochowy i powiatu częstochowskiego rozpoczynający staż
na stopieo nauczyciela kontraktowego
zainteresowani nauczyciele
mianowani edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania
przedszkolnego

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

06.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

06.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

07.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

08.09.2010 r.
00
godz.15

RODN „WOM”
s. 236

M. Wasik-Tyrała

08.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

09.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

10.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

10.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

10.09.2010r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

13.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 237

R. Kluba

16.09.2010r.
00
godz.15

RODN „WOM”
s. 237

B. Długosz

17.09.2010 r.
00
godz. 15

RODN „WOM”
s. 244

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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Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Przykłady wykorzystania programu Geogebra
Podsumowanie roku szkolnego
2009/2010. Diagnoza potrzeb
edukacyjnych nauczycieli na rok
szkolny 2010/2011
Jak zainteresowad historią? Motywowanie uczniów do nauki

Dla kogo
nauczyciele matematyki i fizyki
wszystkich typów szkół z gminy Koniecpol
zainteresowani nauczyciele

Współpraca nauczyciela przedszkola z rodzicami
Rozwijanie kompetencji rachunkowych uczniów

Miejsce

Prowadzący

22.09.2010 r.
15
godz. 14

Gimnazjum nr 1
w Koniecpolu

A. Wojciechowska

27.09.2010 r.
00
godz. 15

Gimnazjum nr 3
w Myszkowie

A. Wiśniewska

28.09.2010 r.
00
godz. 15

ZSP nr 1 Gimnazjum nr 1
w Myszkowie

J. Durka

29.09.2010 r.
00
godz. 16

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

20.10.2010 r.
00
godz. 16

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

25.10.2010 r.
00
godz. 15

Gimnazjum nr 3
w Myszkowie

A. Wiśniewska

26.10.2010 r.
00
godz. 15

ZSP nr 1 Gimnazjum nr 1
w Myszkowie

J. Durka

zainteresowani nauczyciele historii

Potwierdzenie udziału pod nr tel. 600458947 lub e-mail: jarekdurka@o2.pl
do 24.09.2010 r.

Awans zawodowy nauczyciela
wychowania przedszkolnego

Termin
godzina

nauczyciele przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Myszków, rozpoczynających staż na kolejny stopieo
awansu
nauczyciele przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Myszków
zainteresowani nauczyciele

Źródło historyczne w zmieniającej zainteresowani nauczyciele historii
się rzeczywistości
Potwierdzenie udziału pod nr tel. 600458947 lub e-mail: jarekdurka@o2.pl
do 22.10.2010 r.

KURS UPRAWNIAJĄCY DO PROWADZENIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU UDZIELANIA
PIERWSZEJ POMOCY W RAMACH PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie informuje, że prowadzimy kursy uprawniające do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zakresu udzielania pierwszej pomocy w ramach przedmiotu Edukacja
dla bezpieczeństwa.
Zgodnie z interpretacją prawną nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji wynikających z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie mogą, od 1 września 2010r. prowadzić zajęć edukacyjnych
w zakresie udzielania pierwszej pomocy stanowiących integralną część treści programowych przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa.
Kurs obejmuje 30 godzin zajęć (13-teoretycznych i 17-praktycznych), kończy się egzaminem, zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 6-osobowych z użyciem specjalistycznego sprzętu typu różnego rodzaju
manekiny i symulatory.
Zajęcia praktyczne prowadzą: lekarz systemu, pielęgniarka i ratownik medyczny z odpowiednimi kwalifikacjami,
zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.
Koszt kursu na osobę wynosi 420 zł.
Zgłoszenia na kurs przyjmujemy osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną.
Informacje: Bożena Harasimowicz, harasimowicz@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004 w. 212

zapraszamy na naszą stronę internetową

www.womczest.edu.pl
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Zajęcia biblioteczne
Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej odbywają się w bibliotece w każdy czwartek. Do uczestnictwa zapraszamy uczniów różnych typów szkół, od przedszkoli do szkół ponadgimnazjalnych. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie i wybór tematu zajęć.
W celu ustalenia terminu i tematu zajęć prosimy kontaktować się z:
Beatą Raczyńską (raczynska@womczest.edu.pl) lub Aliną Tyś (tys@womczest.edu.pl), tel.: 34 361 28 74
Tematyka zajęć

Grupa docelowa

czas trwania
zajęć

Książka przyjacielem przedszkolaka
Poszukiwanie Duszka Książkouszka w bibliotece
Spotkanie z Plastusiem w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
Brzechwa dzieciom
Budowa książki
Co to takiego teatr?
Dokumenty gromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej
Reklama jako forma komunikatu
Jak korzystad z encyklopedii i słowników? - zajęcia z wykorzystaniem technik multimedialnych
Czasopismo źródłem wiedzy i informacji
Reklamo – pokaż prawdziwą twarz!
Podróż w świat filmu - historia i język filmu, tworzenie scenariusza i scenopisu
Warsztat informacyjny Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie
Jak gromadzid i porządkowad literaturę w celu przygotowania się do egzaminu maturalnego z języka polskiego?
Bibliografia załącznikowa – zasady przygotowania
Zajęcia z elementami biblioterapii: Nowy kolega
Zajęcia z elementami biblioterapii: Kompleksy – co to takiego?
Biblioteka jakiej nie znamy

przedszkola
przedszkola
klasy I-III szkół podstawowych
klasy I-III szkół podstawowych
klasy I-III szkół podstawowych
klasy IV szkół podstawowych
klasy V szkół podstawowych
klasy VI szkół podstawowych

1 godz.
1 godz.
1,5-2 godz.
1,5-2 godz.
1,5-2 godz.
1,5 godz.
1,5 godz.
1,5 godz.

gimnazja

1,5 godz.

gimnazja
gimnazja

1,5 godz.
1,5 godz.

gimnazja

1,5 godz.

kl. I i II liceum oraz kl. I-III technikum

1,5 godz.

szkoły ponadgimnazjalne

1,5 godz.

szkoły ponadgimnazjalne
klasy I-III szkół podstawowych
klasy IV-VI szkół podstawowych
wszystkie typy szkół

1,5 godz.
1,5 godz.
1,5 godz.
45 min.

„My i inni” - Cykl zajęć z elementami biblioterapii dla dzieci w wieku 7-13 lat

Serdecznie zapraszamy do udziału w cyklu zajęć z elementami biblioterapii „My i inni” (wg programu Alicji Pogudz
i Katarzyny Greli opublikowanego w Biuletynie Informacyjnym Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego Biblioterapeuta, nr 4/2008, s. 7-22). Podstawowym założeniem programu jest zmiana postawy ucznia wobec siebie i innych,
rozwinięcie umiejętności rozpoznawania pozytywnych oraz negatywnych uczuć i postaw, pomoc w radzeniu sobie ze
swoimi emocjami poprzez obcowanie z utworami literackimi. Program obejmuje siedem zajęć połączonych w spójny
tematycznie cykl, realizowany w regularnych odstępach czasu.
Tematyka zajęć wchodzących w skład programu: „My – jako grupa”; „Porozumiewamy się w grupie”; „Sztuka odmawiania”; „Uczucia – uczymy się je rozpoznawać i nazywać”; „Jak pokonać agresję”; „Jesteśmy różni”; „Jestem sobą i wierzę w siebie”. Zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: Agnieszka Chmielewska (chmielewska@womczest.edu.pl), Katarzyna Kucharzewska (kucharzewska@womczest.edu.pl). Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny: 34 3606004 w. 107.

Nowe formy współpracy z nauczycielami bibliotekarzami bibliotek szkolnych

Informujemy, iż od 1 września 2010 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zostanie powołany zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych. Zadania tego zespołu obejmą współpracę z nauczycielami bibliotekarzami, szczególnie w zakresie organizacji
i zarządzania biblioteką. Ponadto zespół ten podejmie współpracę z bibliotekarzami w ramach inspirowania i promowania edukacji czytelniczej i medialnej oraz w ramach wspierania nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.
Zadania te realizowane będą w usystematyzowanej formie w postaci szkoleń, warsztatów, kursów e-learningowych
oraz konsultacji indywidualnych. Szczegółowy harmonogram spotkań z nauczycielami bibliotekarzami zostanie opublikowany na stronie internetowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz w harmonogramie szkoleń Regionalnego
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Tematyka spotkań zostanie opracowana na podstawie rozesłanej do szkół ankiety, badającej potrzeby edukacyjne nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu.
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OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2010/2011 – ODPŁATNE (OBOWIĄZUJĄ KARTY ZGŁOSZENIA)
Studia podyplomowe

Nauczycieli zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zapraszamy na studia podyplomowe:
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ..................................................................................... 3 semestry (415 godz.)
Absolwentów kursów kwalifikacyjnych informujemy o prowadzonej przez nasz Ośrodek rekrutacji na studia
podyplomowe organizowane przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie. Zajęcia
odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z RODN „WOM” w Częstochowie
tel. 34 3606004 lub e-mail studiapodyplomowe@womczest.edu.pl
Lp. Tytuł
czas trwania
1. Oligofrenopedagogika ..................................................................................................................................... ok. 100 godz.
2. Terapia pedagogiczna ...................................................................................................................................... ok. 100 godz.
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza .................................................................................................... ok. 100 godz.
4. Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................................. ok. 100 godz.
5. Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem ................................................... ok. 100 godz.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kursy kwalifikacyjne

Tytuł
liczba godz.
Zarządzanie w oświacie ......................................................................................................................................................................... 242
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ....................................................................................................... 270
Oligofrenopedagogika ............................................................................................................................................................................ 260
Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem ....................................................................................... 270
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.......................................................................................................................................... 270
Terapia pedagogiczna............................................................................................................................................................................. 270
Wychowanie do życia w rodzinie ...................................................................................................................................................... 250
Bibliotekoznawstwo................................................................................................................................................................................ 270
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka .......................................................................................................... 300
Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu ............................................................................................ 150
11. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu........................................................................................... 80

Nowe szkolenie na PLATFORMIE MOODLE RODN „WOM” w Częstochowie
wrzesień- październik 2010 r. (w zależności od terminu wpływu zgłoszeń)
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy pt. Miejsce i rola Samorządu Uczniowskiego w życiu szkoły. Szkolenie on-line z wykorzystaniem platformy MOODLE.
Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do optymalnej pracy z Samorządem Uczniowskim. Kurs ma charakter doskonalący, samokształceniowy, przy zapewnieniu stałego i aktywnego kontaktu osób prowadzących
z uczestnikami. Adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół sprawujących funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub chcących przygotować się do jej pełnienia.
Kurs zaplanowany jest na 30 godzin dydaktycznych. Składa się z trzech modułów merytorycznych: I – Prawne
aspekty funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego, II – Działalność Samorządu Uczniowskiego w szkole – wybory; przykłady ciekawych inicjatyw; III – Kompetencje i rola opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
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 września 2010 r. pocztą elektroniczną na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl . O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie 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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KURSY DOSKONALĄCE

Akademia kreatywności – wykorzystanie technik iris folding, embossing,
scrapbooking, decoupage na zajęciach z dziedmi
Akademia kreatywności – zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne na zajęciach
z dziedmi
Akademia kreatywności – plener malarski w Złotym Potoku
Aktywizujące metody i techniki pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
Arteterapia w pracy z uczniem z trudnościami w nauce
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
Awans zawodowy nauczyciela stażysty
Awans zawodowy nauczycieli
Budowa ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej jako forma edukacji ekologicznej
Dziecięce zaburzenia rozwojowe
Dziecko nadpobudliwe i niespokojne w przedszkolu
Dziecko z autyzmem, zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca
Edukacja europejska w gimnazjum
Edukacja obywatelska w szkole
Elementy treningu zastępowania agresji dla uczniów z zaburzeniami zachowania
Emisja głosu i mowa ciała
Formy i metody pracy opiekuoczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej
Jak rozpoznad twórcze dziecko w przedszkolu?
Konstruowanie nauczycielskich planów wynikowych
Konstruowanie programów własnych, projektów edukacyjnych zajęd artystycznych
Kurs kierowników wycieczek szkolnych
Metoda Marii Montessori
Metoda projektów w edukacji europejskiej
Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
Metody aktywizujące w procesie dydaktyczno-wychowawczym
Metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
Metodyka nauki pływania
Misja wirtualna jako atrakcyjna technika nauczania języka obcego
Myślenie kreatywne w nauczaniu języka obcego
Na ludową nutę – taoce, zabawy, działania plastyczne
Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego
Obserwacja dziecka w przedszkolu
Obsługa platformy zdalnego nauczania MOODLE
Ocenianie kształtujące po polsku
Ocenianie kształtujące na zajęciach z przedmiotów matematycznoprzyrodniczych
Ocenianie kształtujące w aspekcie nowej podstawy programowej z uwzględnieniem uczniów z orzeczeniem
Ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem dzieci
z orzeczeniem
Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela na zajęciach artystycznych

2
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1

gimnazja

Tytuł kursu

szkoły podstawowe

Lp.

kadra
kierownicza
przedszkola i
oddziały przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna

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
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inne placówki
oświatowe

Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej
Podstawy pomiaru dydaktycznego
Poradnictwo zawodowe w szkole – przygotowanie uczniów do wyboru zawodu
Praca z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopieo
Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopieo
Praca z uczniem z trudnościami w nauce
Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzystanie na
wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach
masowych
„Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego dzieci
Rodzina z problemem alkoholowym
Rozwijanie kreatywności uczniów – najskuteczniejsze techniki
Samoocena i kompetencje strategiczne w nauczaniu języków obcych
Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
System operacyjny Linux – dla początkujących
System operacyjny Linux – dla zaawansowanych
Sytuacje kryzysowe w szkole
Szkoła bez agresji
Techniki szybkiego zapamiętywania i czytania
Terapia przez sztukę - techniki plastyczne i muzyczne w pracy z dzieckiem o
specjalnych potrzebach edukacyjnych (malarstwo emocjonalne, muzykoterapia, lepienie z gliny, papierowa wiklina itp.)
Tworzenie interaktywnych dwiczeo i testów w programie HotPotatoes
Tworzenie własnych programów nauczania, projektów edukacyjnych, scenariuszy zajęd pozalekcyjnych
Uczeo nadpobudliwy psychoruchowo w szkole – formy i metody pracy
Uczeo z dysleksją w klasie szkolnej
Uczeo z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
Uczeo z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
Uczeo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
Uczymy języka obcego najmłodszych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wielcy artyści i ich dzieła – analiza dzieła plastycznego
Wspomaganie rozwoju ucznia – „Radośd uczenia się”
Współpraca przedszkola z rodzicami
Współpraca z rodzicami
Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej
Wychowanie patriotyczne poprzez wycieczki edukacyjne
Wychowanie terapią przez sztukę
Wykorzystanie niekonwencjonalnych form zajęd w wodzie w celu aktywizacji
uczniów
Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów
Zarządzanie projektami edukacyjnymi
Zastosowanie gier symulacyjno-decyzyjnych w kształceniu postaw przedsiębiorczych
Zastosowanie niekonwencjonalnych form zajęd w wodzie w celu aktywizacji
uczniów

gimnazja

40
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KARTA ZGŁOSZENIA*)

Rok szkolny 2010/2011
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 DOPEŁNIACZU)

KOD

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
 pracownik samorządu terytorialnego

 inna (jaka):

 pedagog szkolny
 bibliotekarz
 doradca metodyczny  wizytator

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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