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

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
Zdrowia, szczęścia
i wszelkiej
pomyślności
w Nowym Roku
2011

STYCZEŃ-LUTY 2011
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
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

42-200 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 (1/2011): Zabawa, praca, nauka drogą samorozwoju i wychowania dziecka. Termin składania artykułów: do 30.01.2011 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 20.02.2011 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
Temat
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
w Internecie. Szkolenie on-line z wykorzystaniem platformy MOODLE.

Dla kogo
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Więcej o szkoleniu na stronie 9 Harmonogramu oraz na www.moodle.womczest.edu.pl

Charakterystyka dzieci i młodzieży ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Projekt jako forma pracy z uczniem. Jak
wspierać uczniów objętych nową podstawą programową w realizacji projektu
edukacyjnego.
Planowanie i dokumentowanie pracy
w edukacji przedszkolnej.

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
zainteresowani nauczyciele
matematyki szkół gimnazjalnych

nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Organizacja edukacji zdrowotnej w świe- nauczyciele wychowania
tle zapisów nowej podstawy programo- fizycznego wszystkich typów
wej.
szkół, zainteresowani nauczyciele
Podstawy redagowania dokumentów
zainteresowani nauczyciele
tekstowych.
Zgłoszenia kierować na adres: praszczyk@womczest.edu.pl
Komputer nowoczesnym środkiem dydak- nauczyciele edukacji wczetycznym w edukacji wczesnoszkolnej wg
snoszkolnej, którzy nie
założeń nowej podstawy programowej.
uczestniczyli w szkoleniu
Zgłoszenia kierować na adres: długosz@womczest.edu.pl do 06.01.2011r.
„Przyjaciele Zippiego” - program promo- realizatorzy IV edycji procji zdrowia psychicznego dzieci 5-7 let- gramu
nich – moduł 3 i 4.
Akademia Wychowawcy: Uczniowie ze
nauczyciele wszystkich tyspecyficznymi trudnościami w uczeniu się. pów szkół i placówek
Więcej o szkoleniu na str. 8 Harmonogramu.

Wykorzystanie programu Microsoft
Power Point w pracy nauczyciela
- wizualizacja lekcji.
Metoda Marii Montessori - indywidualizacja pracy z dzieckiem, uczniem.
Projekt edukacyjny oparty o dziedzictwo
kulturowe w regionie. Szkolenie on-line
z wykorzystaniem platformy MOODLE.

Planowanie i dokumentowanie pracy
w edukacji przedszkolnej.
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nauczyciele matematyki
w szkołach podstawowych
szkolni koordynatorzy projektów uczniowskich/opiekunowie realizowanych projektów edukacyjnych z Częstochowy
nauczyciele przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania
przedszkolnego

Miejsce

platforma zdalnego nauczania
MOODLE RODN
w zależności od
wpływu zgłoszeń
„WOM”
4.01.2011 r.
ZSP nr 3
godz. 1430
w Myszkowie
styczeń-luty
2011 r.

Prowadzący
G. Bochenkiewicz
M. Pieńkowska
E. Doroszuk

5.01.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

5.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”,
s. 244

D. Duber
A. Perczak

5.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

10.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

K. Wąsowicz

10.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

10.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

10.01.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

11.01.2011 r.
godz. 1100

RODN „WOM”
Aula FORUM

E. Doroszuk
U. Mielczarek

RODN „WOM”
s. 201

S. Kurcab

nauczyciele przedmiotów
11.01.2011 r.
artystycznych, zainteresowagodz. 1500
ni nauczyciele
zainteresowani nauczyciele
12.01.2011 r.
godz. 1500
zainteresowani nauczyciele
luty-marzec
2011r.

Więcej o szkoleniu na stronie 9 Harmonogramu oraz na www.moodle.womczest.edu.pl

Ocenianie kształtujące na lekcjach matematyki - metoda wyrównywania szans
edukacyjnych.
Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
Przygotowanie i realizacja projektu gimnazjalnego.

Termin
godzina

RODN „WOM”
s. 244.
platforma zdalnego nauczania
MOODLE RODN
w zależności od
wpływu zgłoszeń
„WOM”

A. Żurek
S. Kurcab
G. Bochenkiewicz

2.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber

2.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

2.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Mielczarek

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

Temat

Dla kogo

Wykorzystanie narzędzi platformy
nauczyciele wszystkich tye-learningowej MOODLE w pracach zepów szkół i placówek
społów nauczycielskich.
Zgłoszenia kierować na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
Podniesienie jakości kształcenia uczniów nauczyciele, wychowawcy
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny- szkół podstawowych, gimnami. Model pracy.
zjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu
Częstochowy, pow. częstochowskiego
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze- nauczyciele wszystkich tynie materiałów dydaktycznych
pów szkół
do jej wykorzystania - Część I.
Zgłoszenia kierować na adres: pienkowska@womczest.edu.pl
Planowanie zajęć dydaktyczno – wyrów- nauczyciele przedszkoli,
nawczych dla dzieci 5-6 letnich w przed- oddziałów przedszkolnych
szkolu.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Arkusz kalkulacyjny dla początkujących. zainteresowani nauczyciele
Zgłoszenia kierować na adres: praszczyk@womczest.edu.pl
Komputer nowoczesnym środkiem dynauczyciele edukacji wczedaktycznym w edukacji wczesnoszkolnej snoszkolnej, którzy nie
wg założeń nowej podstawy programo- uczestniczyli w szkoleniu
wej.
Zgłoszenia kierować na adres: długosz@womczest.edu.pl do 07.02.2011r
Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. szkolni koordynatorzy proPrzygotowanie i realizacja projektu gim- jektów uczniowskich/opiekunazjalnego.
nowie realizowanych projektów edukacyjnych z pow. lublinieckiego i myszkowskiego
Planowanie zajęć dydaktyczno – wyrów- nauczyciele przedszkoli,
nawczych dla dzieci 5-6 letnich w przed- oddziałów przedszkolnych
szkolu.
w szkołach podstawowych
oraz innych form wychowania przedszkolnego
Indywidualizacja w procesie nauczania nauczyciele szkół podstawoi wychowania uczniów.
wych z Częstochowy
Dziecko z autyzmem i pokrewnymi zanauczyciele zainteresowani
burzeniami – diagnoza, terapia, praca
udziałem w dwóch spotka(część I).
niach
Zgłoszenia kierować na adres: zurek@womczest.edu.pl
Przyrodniczy projekt edukacyjny.
nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych we wszystkich typach szkół
Formacja chrześcijańska poprzez działa- nauczyciele religii
nie – Szkolne Koła Caritas.
Motywująca rola oceniania kształtujące- nauczyciele matematyki szkół
go na lekcjach matematyki.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Podniesienie jakości kształcenia uczniów nauczyciele wychowawcy
ze specjalnymi potrzebami edukacyjny- szkół podstawowych i gimnami. Model pracy.
zjów, placówek opiekuńczowychowawczych pow. kłobuckiego, myszkowskiego
i lublinieckiego
Planowanie pracy dydaktycznej nauczy- nauczyciele wychowania
ciela wychowania fizycznego w świetle
fizycznego wszystkich typów
zapisów nowej podstawy programowej. szkół
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze- nauczyciele wszystkich tynie materiałów dydaktycznych
pów szkół
do jej wykorzystania - część II.
Zgłoszenia kierować na adres: pienkowska@womczest.edu.pl

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

3.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

G. Bochenkiewicz
K. Wilk

3.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

4.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

4.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

7.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

7.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

7.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

7.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

J. Mielczarek

7.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

A. Klimza

9.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

9.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

9.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”,
s. 236

I. Karlak

9.02 2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

D. Duber

10.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM
s. 231

U. Mielczarek

10.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

11.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

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
Droga dziecka do sukcesu w edukacji
wczesnoszkolnej wg założeń nowej podstawy programowej.
Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
Przygotowanie i realizacja projektu gimnazjalnego.
Akademia Wychowawcy: Uczniowie
niepełnosprawni.

Więcej o szkoleniu na str. 8 Harmonogramu

Przestrzeń, kolor, faktura - scenariusze
zajęć plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
Zróbmy sobie bryłkę. Wyprawa do świata wielościanów i krawędziowców.
Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej.
Przygotowanie i realizacja projektu gimnazjalnego.
Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela wychowania fizycznego w świetle
zapisów nowej podstawy programowej.
Współpraca z rodzicami w zakresie
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej.
Indywidualizacja w procesie nauczania
i wychowania uczniów.

Dla kogo

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

RODN „WOM”
Aula FORUM

E. Doroszuk
A. Żurek

16.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab
B. Długosz

16.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Perczak

16.02.2011r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

17.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

K. Wąsowicz

17.02.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

17.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

21.02.2011 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

21.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

21.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

22.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

G. Bochenkiewicz
K. Wilk

23.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Żurek

23.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik-Tyrała

23.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

I. Karlak

23.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

A. Perczak

24.02.2011 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie

E. Doroszuk

24.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 237

A. Klimza

nauczyciele edukacji wcze14.02.2011r.
snoszkolnej, którzy nie
godz.1500
uczestniczyli w szkoleniu
szkolni koordynatorzy projektów uczniowskich/opieku14.02.2011 r.
nowie realizowanych projekgodz. 1500
tów edukacyjnych z pow.
częstochowskiego
nauczyciele wszystkich ty15.02.2011 r.
pów szkół i placówek
godz. 1100
nauczyciele przedmiotów
artystycznych, zainteresowani nauczyciele
nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
szkolni koordynatorzy projektów uczniowskich/opiekunowie realizowanych projektów edukacyjnych z pow.
kłobuckiego
nauczyciele wychowania
fizycznego wszystkich typów
szkół
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
nauczyciele szkół podstawowych z powiatu częstochowskiego

Podniesienie jakości kształcenia uczniów nauczyciele wychowawcy świeze specjalnymi potrzebami edukacyjny- tlic szkolnych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczymi. Model pracy.
ciele realizujący zajęcia opieki
świetlicowej zgodnie z art. 42
ust. 2 KN

Droga dziecka do sukcesu w edukacji
nauczyciele edukacji wczewczesnoszkolnej wg założeń nowej pod- snoszkolnej, którzy nie
stawy programowej.
uczestniczyli w szkoleniu
Tworzenie stron WWW dla początkują- zainteresowani nauczyciele
cych.
Zgłoszenia kierować na adres: praszczyk@womczest.edu.pl
Wprowadzenie do stosowania narzędzi nauczyciele wszystkich typlatformy e-learningowej MOODLE
pów szkół i placówek
w dydaktyce.
Zgłoszenia kierować na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
Wewnątrzszkolny System Doradztwa
zainteresowani nauczyciel
Zawodowego w szkole - krok po kroku… gimnazjum
Wykorzystanie elementów oceniania
nauczyciele przedmiotów
kształtującego do pracy z uczniem na
przyrodniczych
przedmiotach przyrodniczych.
Wykorzystanie technik plastycznych na nauczyciele religii
katechezie – symbole wielkanocne.
Zróbmy sobie bryłkę. Wyprawa do świa- nauczyciele matematyki szkół
ta wielościanów i krawędziowców.
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Rozpoznawanie specjalnych potrzeb
nauczyciele wszystkich tyedukacyjnych dzieci i młodzieży.
pów szkół i placówek
Indywidualizacja w procesie nauczania
nauczyciele szkół podstawoi wychowania uczniów.
wych z pow. kłobuckiego,
lublinieckiego i myszkowskiego
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Termin
godzina

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

Temat
Przestrzeń, kolor, faktura - scenariusze
zajęć plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej.
Kształtowanie sprawności fizycznej
i wychowanie zdrowotne w edukacji
wczesnoszkolnej wg założeń
nowej podstawy programowej.

Dla kogo

Termin
godzina

nauczyciele przedmiotów
25.02.2011 r.
artystycznych, zainteresowagodz. 1500
ni nauczyciele
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, którzy nie
28.02.2011 r.
uczestniczyli w szkoleniu
godz. 1500

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab
B. Długosz

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz
K. Wąsowicz

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

Dla kogo

Jak w nowoczesny sposób promować
nauczyciele bibliotekarze
bibliotekę szkolną?
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia kierować na adres: plusa@womczest.edu.pl do 15.01.2011 r.
Multimedialne pomoce dydaktyczne
nauczyciele bibliotekarze
w pracy nauczyciela bibliotekarza.
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną z użyciem karty zgłoszenia online dostępnej na stronie internetowej www.womczest.edu.pl
Multimedialne pomoce dydaktyczne
nauczyciele bibliotekarze
w pracy nauczyciela bibliotekarza.
wszystkich typów szkół
Zgłoszenia drogą elektroniczną z użyciem karty zgłoszenia online dostępnej na stronie internetowej www.womczest.edu.pl

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

szkolenie realizowane w ramach
e-learningu

A. Arkabus
A. Płusa

18.02.2011 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A. Płusa

25.02.2011 r.
godz. 1400

RODN „WOM”
s. 201

A. Arkabus
A. Płusa

Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
Aula „FORUM”

R. Kluba
B. Harasimowicz

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

2.02.2011 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

nauczyciele - opiekunowie
10.02.2011 r.
stażystów i kontraktowych
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

Efektywność pracy szkoły w świetle liderzy WDN
trzyletnich wyników EWD.
Temat
Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty i kontraktowego.
Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela stażysty i kontraktowego.

Termin
godzina
7.02.2011 r.
godz. 1500

Dla kogo
nauczyciele - opiekunowie
stażystów i kontraktowych

Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Wykorzystanie kalkulatora EWD w ewaluacji wewnętrznej gimnazjum.
W kręgu historii najnowszej. Losy Polaków deportowanych w głąb ZSRR. Jak
wykorzystać źródło historyczne?
Współpraca nauczyciela przedszkola
z rodzicami.

Dla kogo
nauczyciele matematyki
zainteresowani nauczyciele
historii

nauczyciele
przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych gminy Myszków
Planowanie konkursu historycznego dla zainteresowani nauczyciele
uczniów gimnazjów - doskonalenie me- historii
tod pracy z uczniem zdolnym.

Termin
godzina
21.02.2011r
godz. 1500
04.02.2011 r.
godz. 15::

Miejsce
Gimnazjum Nr 3
w Myszkowie
Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika
w Myszkowie

Prowadzący
A. Wiśniewska
J. Durka

16.02.2011 r.
godz. 1600

Przedszkole Nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

25.02.2011 r.
godz. 15::

Gimnazjum nr 1
im. M. Kopernika
w Myszkowie

J. Durka

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

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do II edycji programu edukacyjnego „Akademia Wychowawcy”
Akademia Wychowawcy jest adresowana do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek
Celem tegorocznej edycji programu jest zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie pracy
z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
HARMONOGRAM
o 11.01.2011r. (11.00 – 14.00)

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

o 15.02.2011r. (11.00 – 14.00)

Uczniowie niepełnosprawni

o 15.03.2011r. (11.00 – 14.00)

Uczniowie z chorobami przewlekłymi

o 19.04.2011r. (11.00 – 14.00)

Uczniowie wybitnie zdolni

o 17.05.2011r. (11.00 – 14.00)

Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym

Warunki uczestnictwa:
Każde spotkanie stanowi integralną całość.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: doroszuk@womczest.edu.pl z podaniem nazwy szkoły, telefonu
i ilości osób. Ilość miejsc ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, aula Forum

Informacji udziela: Elżbieta Doroszuk, tel. 34 360 60 04, wew. 218

8

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

KURS ON-LINE „BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE”
(styczeń - luty 2011 r. w zależności od terminu wpływu zgłoszeń)
Zapraszamy na kurs prowadzony przez mgr Grażynę Bochenkiewicz i mgr Marzenę Pieńkowską, nauczycieli konsultantów
w RODN „WOM” w Częstochowie realizowany w formie kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy MOODLE.
Kurs adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół chcących podnieść wiedzę dotyczącą bezpieczeństwa w Internecie oraz zdobyć umiejętności konstruowania zadań dydaktycznych z wykorzystaniem komputera i Internetu. Uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, pocztę elektroniczną oraz mieć zainstalowane programy: edytor tekstu
(Word lub alternatywny), edytor prezentacji multimedialnych (Power Point lub alternatywny), edytor plików PDF (np. Acrobat Reader), program rozpakowujący pliki skompresowane (np. WinZip, WinRar).
Kurs jest rozplanowany w rytmie tygodniowym, obejmuje 20 godz. dydakt. realizowanych w następujących modułach:
Moduł Wprowadzenie

- uruchomiony 5 dni przed rozpoczęciem modułu I

Moduł I: Kto szuka, nie błądzi!

- edukacyjna baza Internetu na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci.

Moduł II: Mądry przed szkodą!

- filtrowanie treści internetowych, ochrona haseł, konstruowanie gry symulacyjnej dla uczniów.

Moduł III: Misja wirtualna, scenariusz zajęć - opracowanie praktycznych rozwiązań z zakresu profilaktyki bezpieczeństwa
w Internecie.
Moduł Ewaluacja

- uruchomiony przez 5 dni po zakończeniu kursu.

Więcej informacji na temat szkolenia na stronie: http://www.moodle.womczest.edu.pl
Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 18 stycznia 2011 r. - pocztą elektroniczną na adres: bochenkiewicz@womczest.edu.pl
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.

KURS ON-LINE „ PROJEKT EDUKACYJNY OPARTY O DZIEDZICTWO KULTUROWE
W REGIONIE”
(luty-marzec 2011 r. w zależności od terminu wpływu zgłoszeń)
Zapraszamy Państwa na kurs e-learningowy z wykorzystaniem platformy MOODLE. Celem szkolenia jest przygotowanie nauczyciela do badania krajobrazu kulturowego regionu, wskazanie interesujących materiałów pomocniczych w realizacji projektu edukacyjnego. Kurs prowadzony jest przez mgr Sylwię Kurcab i mgr Grażynę Bochenkiewicz, nauczycieli konsultantów
w RODN „WOM” w Częstochowie.
Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół.
Kurs zaplanowany jest na 30 godzin dydaktycznych. Składa się z trzech modułów merytorycznych:
Moduł

„Wprowadzenie” – uruchomiony 5 dni przed rozpoczęciem modułu I

Moduł I

- Jak czytać krajobraz kulturowy?

Moduł II

- Chronimy ślady przeszłości.

Moduł III

- Projekt edukacyjny—przykłady ciekawych inicjatyw.

Moduł „Ewaluacja” - uruchomiony przez 5 dni po zakończeniu kursu.
Uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu, pocztę elektroniczną oraz mieć zainstalowane programy:
edytor tekstu (Word lub alternatywny), edytor prezentacji multimedialnych (Power Point lub alternatywny), edytor plików
PDF (np. Acrobat Reader), program rozpakowujący pliki skompresowane (np. WinZip, WinRar).
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 lutego 2011 r. pocztą elektroniczną na adres: kurcab@womczest.edu.pl
O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie jest bezpłatne.
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE
Szkolenie w sprawie obsługi bibliotecznego systemu informacyjno-wyszukiwawczego
Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska oświatowego, proponujemy– radom pedagogicznym lub mniejszym grupom
zainteresowanych nauczycieli, bezpłatne szkolenie w wymiarze 45 min., związane z wykorzystaniem systemu informacyjnowyszukiwawczego SOWA, pod hasłem Materiały dla nauczycieli w zbiorach naszej biblioteki - jak je wyszukać i zarezerwować
nie wychodząc z domu.
Celem jest wskazanie możliwości wyszukiwania interesujących zbiorów, nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się
katalogami on-line, samodzielne sporządzanie zestawień bibliograficznych na interesujący nauczycieli temat, a przede
wszystkim obsługę własnego konta w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej (przeglądanie katalogu, rezerwacja i zamawianie
książek).
Szkolenie może odbyć się w szkole lub na terenie RODN „WOM” w Częstochowie.
Szczegółowych informacji na temat szkolenia udzielają:
Ewa Otrąbek otrąbek@womczest.edu.pl,
Beata Raczyńska raczynska@womczest.edu.pl;
tel. 34 360 60 04 wew. 612

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
gimnazja
kl. I i II liceum oraz kl. I-III tech.

1,5 godz.
1,5 godz.
1,5 godz.
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.
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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.

Kursy kwalifikacyjne
Lp.

Tytuł

1.

Zarządzanie w oświacie ......................................................................................................................................................................... 210

liczba godz.

2.

Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ....................................................................................................... 270

3.

Oligofrenopedagogika ............................................................................................................................................................................ 260

4.

Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem ....................................................................................... 350

5.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.......................................................................................................................................... 270

6.

Terapia pedagogiczna............................................................................................................................................................................. 270

7.

Wychowanie do życia w rodzinie ...................................................................................................................................................... 250

8.

Bibliotekoznawstwo................................................................................................................................................................................ 270

9.

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli przedmiotu sztuka .......................................................................................................... 300

10. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu ............................................................................................ 150
11. Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu........................................................................................... 80

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, 42-202 Częstochowa, Aleja Jana Pawła II 126/130; tel. 34 3606004; fax 34 3606239;
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SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH NIEPŁATNE/PŁATNE
W SZKOLE LUB PLACÓWCE OŚWIATOWEJ
Odpłatność za szkolenia rad pedagogicznych:
• 2 godziny dydaktyczne – tylko zwrot kosztów materiałów i dojazdu do szkoły/placówki
• 4 godziny dydaktyczne – 250-300 PLN
Szczegółowych informacji udziela prowadzący zajęcia konsultant RODN „WOM” w Częstochowie.
1. E-nauczyciel. Kompetencje z zakresu dydaktyki kształcenia na odległość
i wykorzystania platformy MOODLE ............................................................................... Grażyna Bochenkiewicz
2. Kreowanie dobrego wizerunku szkoły oraz dokumentowanie jej dziejów
i osiągnięć - w odniesieniu do praktycznych rozwiązań, zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz wybranych publikacji szkół .......................................... Grażyna Bochenkiewicz
3. Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki .............. Grażyna Bochenkiewicz
4. Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu?............................................................. Elżbieta Doroszuk
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole .......................................................... Elżbieta Doroszuk
6. Motywowanie uczniów jako warunek jakości procesu nauczania - uczenia
się ................................................................................................................................................. Dorota Duber
7. Podstawy pomiaru dydaktycznego .................................................................................. Ryszard Kluba
8. Planowanie wynikowe.......................................................................................................... Ryszard Kluba
9. Awans zawodowy nauczycieli ............................................................................................ Ryszard Kluba
10. Podstawy teoretyczne edukacyjnej wartości dodanej (EWD) ............................... Ryszard Kluba
11. Indywidualizacja procesu dydaktycznego w kształceniu uzdolnień dzieci
i młodzieży ................................................................................................................................ Sylwia Kurcab
12. Współpraca międzyprzedmiotowa w realizacji procesu dydaktycznego
i wychowawczego szkoły ..................................................................................................... Sylwia Kurcab
13. Diagnoza przedszkolna. Metody badania dojrzałości szkolnej dziecka ............. Jadwiga Mielczarek
14. Planowanie i organizacja pracy w świetle podstawy programowej wychowania przedszkolnego .......................................................................................................... Jadwiga Mielczarek
15. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej i arteterapia w stymulowaniu rozwoju
ucznia .......................................................................................................................................... Urszula Mielczarek
16. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z trudnościami w nauce i z opinią psychologiczno-pedagogiczną......................................... Urszula Mielczarek
17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - nowe spojrzenie ........................................ Urszula Mielczarek
18. Wstępna diagnoza gotowości szkolnej - sprawność funkcji poznawczych ....... Urszula Mielczarek
19. Różnorodne metody i formy pracy z uczniem nadpobudliwym............................ Urszula Mielczarek
20. Zasady pracy z uczniem z dysleksją - co warto wiedzieć? ....................................... Urszula Mielczarek
21. Organizacja wycieczek szkolnych .................................................................................... Urszula Mielczarek
22. Niechęć do szkoły - poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. .................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
23. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej. Rozwiązania prawne i organizacyjne ............................................................................................................................................ Małgorzata Tubielewicz
24. Praca z uczniem zdolnym .................................................................................................... Maria Wasik-Tyrała
25. Nowoczesne metody uczenia się – nauczania .............................................................. Maria Wasik-Tyrała
26. Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego ............. Maria Wasik-Tyrała
27. Planowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego w świetle nowej podstawy
programowej............................................................................................................................ Katarzyna Wąsowicz
28. Jak skutecznie pracować z rodziną dziecka z niepełnosprawnością?................. Aneta Żurek
29. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole – zadania szkoły
i nauczycieli .............................................................................................................................. Aneta Żurek
30. Jak realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkole? ............... Aneta Żurek
31. Jak skonstruować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
dla ucznia?................................................................................................................................. Aneta Żurek
32. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ....................................................................... Aneta Żurek
33. Dziecko z autyzmem, Zespołem Aspergera i pokrewnymi zaburzeniami
– diagnoza, terapia i praca .................................................................................................. Aneta Żurek
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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 mianowanego
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
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 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 edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem dzieci z orzeczeniem
Pedagogika zabawy w pracy nauczyciela na zajęciach artystycznych
Planowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej i wyrównawczej
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szkoły ponadgimnazjalne
inne placówki
oświatowe

1

gimnazja

kierownik

szkoły podstawowe

Tytuł kursu

kadra
kierownicza
przedszkola i oddziały przedszkolne
edukacja wczesnoszkolna

Lp.

liczba godzin

Odpłatność za kursy doskonalące:
Kursy doskonalące prowadzone tylko przez konsultantów RODN „WOM”
na terenie szkół/placówek (dla 25 osób): .................................................................................... koszt podróży i materiałów.
Kursy doskonalące, w których zajęcia prowadzą wykładowcy spoza RODN
„WOM” (na terenie szkół i placówek): ............................................................................................ pełna odpłatność.
Kursy doskonalące prowadzone na terenie RODN „WOM”: .................................................. pełna odpłatność
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szkoły ponadgimnazjalne
inne placówki
oświatowe

20
15

gimnazja

R. Kluba
A. Żurek

szkoły podstawowe

35 Podstawy pomiaru dydaktycznego
36 Poradnictwo zawodowe w szkole – przygotowanie uczniów do
wyboru zawodu
37 Praca z dzieckiem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami – I stopieo
38 Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego
39 Praca z uczniem z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami –II stopieo
40 Praca z uczniem z trudnościami w nauce
41 Promocja prozdrowotnych form aktywności ruchowej i ich wykorzystanie na wycieczkach szkolnych, obozach młodzieżowych i rekreacyjnych imprezach masowych
42 „Przyjaciele Zippiego” – program promocji zdrowia psychicznego
dzieci
43 Rodzina z problemem alkoholowym
44 Samoocena i kompetencje strategiczne w nauczaniu języków obcych
45 Spotkania z rodzicami. Wywiadówka inaczej
46 Sytuacje kryzysowe w szkole
47 Szkoła bez agresji
48 Terapia przez sztukę - techniki plastyczne i muzyczne w pracy z
dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (malarstwo
emocjonalne, muzykoterapia, lepienie z gliny, papierowa wiklina
itp.)
49 Tworzenie interaktywnych dwiczeo i testów w programie HotPotatoes
50 Uczeo nadpobudliwy psychoruchowo w szkole – formy i metody
pracy
51 Uczeo z dysleksją w klasie szkolnej
52 Uczeo z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej
53 Uczeo z opinią i orzeczeniem w klasie szkolnej
54 Uczeo ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
55 Uczymy języka obcego najmłodszych
56 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
57 Wielcy artyści i ich dzieła – analiza dzieła plastycznego
58 Wspomaganie rozwoju ucznia – „Radośd uczenia się”
59 Współpraca przedszkola z rodzicami
60 Współpraca z rodzicami
61 Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej
62 Wychowanie terapią przez sztukę
63 Wykorzystanie niekonwencjonalnych form zajęd w wodzie w celu
aktywizacji uczniów
64 Wykorzystanie metod aktywizujących w kształceniu zawodowym
65 Wykorzystanie umiejętności komunikacyjnych w pracy nauczyciela
66 Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów
67 Zarządzanie projektami edukacyjnymi
68 Zastosowanie gier symulacyjno-decyzyjnych w kształceniu postaw
przedsiębiorczych
69 Projekt edukacyjny w gimnazjum w praktyce szkolnej
70 Metoda projektów w praktyce szkolnej
71 Wykorzystanie tablicy interaktywnej w nauczaniu różnych przedmiotów
72 Tworzenie stron WWW dla początkujących
73 Adaptacja OpenOffice w pracy szkoły i placówek oświatowych
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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 MIEJSCOWNIKU)

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
*)

16

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

