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

Zapraszamy
do Ośrodka
Szkoleniowego
w Złotym Potoku
- tanie posiłki
dla uczniów

HARMONOGRAM SZKOLEŃ
MAJ – CZERWIEC 2010
dostępny na stronie internetowej
www.womczest.edu.pl
w zakładce: Doskonalenie nauczycieli

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. 5

 Ośrodek Szkoleniowy RODN „WOM” w Złotym Potoku

42‐253 Janów, Złoty Potok, ul. Kościuszki 99
tel./fax +48 34 3278262; tel. 34 3278124
www.womczest.edu.pl
e‐mail: zlotypotok@womczest.edu.pl

 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

Aleja Jana Pawła II 126/130
42‐202 Częstochowa
www.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. 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
e‐mail: wydawnictwo@womczest.edu.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową:
http://www.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 obywa‐
telska”, „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, stu‐
dentów uczelni pedagogicznych i pracowników nauki. Redagowane we współpracy z Wyższą Szkołą
Filozoficzno‐Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie. Jego tematyka dotyczy głównie aspektów od‐
noszących się do wczesnej edukacji dziecka. Przedstawia propozycje konkretnych rozwiązań, zało‐
żenia teoretyczne, idee i projektowane zmiany oraz opinie wielu środowisk. Szczególny nacisk kła‐
dzie na prezentowanie własnego punktu widzenia. Strukturę czasopisma stanowią trzy działy: „Z teorii”, „Z prak‐
tyki”, „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 za‐
gadnieniu. Temat kolejnego numeru (3/2010): Dziecko w świecie wartości. Termin składania artykułów:
do 30.05.2010 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 progra‐
mowej…”, a szczególnie zagadnień dotyczących: nowoczesnych metod kształcenia i wychowania,
innowacji pedagogicznych, zarządzania w oświacie, konstruowania programów nauczania, wycho‐
wania do życia w rodzinie, szkolnictwa zawodowego, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyj‐
nymi, wychowania przez twórczość. Ukazuje się kwartalnie, w formie elektronicznej na stronie internetowej na‐
szego ośrodka: www.womczest.edu.pl, w zakładce „Forum nauczycieli”. Artykuły do numeru czerwcowego będą
przyjmowane do 24.05.2010 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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AKTUALNOŚCI RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE

 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.
1.
2.
3.
4.

Tytuł
czas trwania
Oligofrenopedagogika ..................................................................................................................................... ok. 100 godz.
Terapia pedagogiczna ...................................................................................................................................... ok. 100 godz.
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza .................................................................................................... ok. 100 godz.
Wychowanie do życia w rodzinie................................................................................................................. ok. 100 godz.

 Kursy kwalifikacyjne 2009/2010 – płatne (obowiązują karty zgłoszenia)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

według ramowego programu ministra edukacji

Tytuł
liczba godz.
Zarządzanie w oświacie ..................................................................................................................................................... 242
Kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli ...................................................................................... 270
Oligofrenopedagogika ........................................................................................................................................................ 260
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych ........................................................................................... 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
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu ........................................................................ 80

 Wojewódzcy eksperci przedmiotowi w RODN „WOM” w Częstochowie
udzielają konsultacji w zakresie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Eksperci są przygotowani przez CODN i MEN do wspierania nauczycieli w pracy z nową podstawą programową.
Pytania do ekspertów prosimy kierować drogą elektroniczną, telefoniczną lub osobiście.
l.p.
1.

4.

przedmiot
Edukacja dla bezpie‐
czeństwa
Edukacja
historyczna
i obywatelska
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
Język obcy

5.

Język polski

6.

Plastyka

7.

Wychowanie fizyczne

8.

Matematyka

2.
3.

4

imię i nazwisko eksperta
Bożena Harasimowicz
nauczyciel konsultant
Aleksandra Klimza
nauczyciel konsultant
Jadwiga Mielczarek
nauczyciel konsultant
Marzena Pieńkowska
nauczyciel konsultant
Grażyna Bochenkiewicz
nauczyciel konsultant
Sylwia Kurcab
nauczyciel konsultant
Katarzyna Wąsowicz
nauczyciel konsultant
Aneta Wojciechowska
nauczyciel doradca

adres e‐mailowy

nr tel.

harasimowicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 212

klimza@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 233

j.mielczarek@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 239

pienkowska@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 220

bochenkiewicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 219

kurcab@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 233

wasowicz@womczest.edu.pl

34 3606004 wew. 241

gimnaz1k‐pol@oswiata.org.pl

34 3551712

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

OFERTA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – KONFERENCJE

 Akademia Wychowawcy

20.05.2010 r., godz. 1200, Aula „FORUM” RODN „WOM” w Częstochowie

Uczestników „Akademii Wychowawcy” zapraszamy na spotkania:
Moduł V:

Wpływ mediów ma wychowanie młodego człowieka. Formułowanie wniosków
kierowanych do MEN, Parlamentu oraz podsumowanie działań.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele konsultanci: Elżbieta Doroszuk i Aneta Żurek.

 Krajobrazy kulturowe małej ojczyzny – edukacja regionalna w szkole

06.05.2010 r., godz. 1400, Aula „FORUM” RODN „WOM” w Częstochowie

W programie konferencji: Miejsce edukacji regionalnej w szkole * Kultura ludowa okolic Częstochowy * Tradycje
XX ‐ lecia międzywojennego i ich wykorzystanie w edukacji na przykładzie Myszkowa * Prezentacje dobrych prak‐
tyk w edukacji regionalnej‐ wybrane placówki szkolne biorące udział w Wojewódzkim konkursie – edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…” – Jan Paweł II
W czasie konferencji zapraszamy do obejrzenia wystawy prac uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno‐
‐Wychowawczego w Bogumiłku.
Szczegółowych informacji udzielają konsultanci: S. Kurcab, M. Tubielewicz.

 II Forum Edukacji Twórczej

12.05.2010r., godz. 1400, Aula „FORUM” RODN „WOM” w Częstochowie

Konferencja poświęcona będzie wieloaspektowości wspomagania rozwoju zainteresowań ucznia
na wszystkich etapach kształcenia.
W programie konferencji: Wokół bajek, baśni i opowieści ‐ wybrane zagadnienia * Zagrożony świat ‐ w kręgu
sztuki * Dzieło sztuki ‐ dzieło formatu 3D * Pomiar dydaktyczny w edukacji plastycznej.
Uwaga: Podczas konferencji odbędą się warsztaty w czterech grupach tematycznych:
‐ warsztaty literackie
‐ warsztaty plastyczne
‐ warsztaty taneczne
‐ warsztaty komputerowe

Losy bohaterów bajek i baśni - budowanie alternatywnych fabuł
Widzę, poznaję, tworzę - inspiracje do zajęć plastycznych stymulujące aktywność twórczą dziecka
Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez taniec i ruch
Wspomaganie procesu dydaktycznego elementami audio i wideo.

W czasie konferencji zapraszamy do obejrzenia wystaw prac uczniów uczestniczących w pomiarze dydak‐
tycznym z edukacji plastycznej Joan Miró The Tilled Field oraz wystawy ,, Nie bój się cieni one są tam, gdzie istnieje
światło’’ przygotowanej przez Aleksandrę Kotarską‐ Kolmas nauczycielkę Szkoły Sióstr Zmartwychwstanek i jej
podopiecznych.
Potwierdzenia udziału w konferencji z wybranym warsztatem prosimy kierować na adres:
kurcab@womczest.edu.pl do 9.05.2010 r. (bez kart zgłoszeń).

 Kongres nauczycieli wychowania do życia w rodzinie „Chodzi o rodzinę”

10.05.2010 r., godz. 1000 – 1500, Aula „FORUM” RODN „WOM” w Częstochowie

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli szkół i placówek (nie tylko nauczycieli prowadzących zajęcia
edukacyjne wychowanie do życia w rodzinie) na Kongres organizowany przez RODN „WOM” w Częstochowie
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kreatywni. W tym roku organizatorzy zaprosili następujących wykładowców:
dr Wandę Półtawską, mgr Teresę Król, mgr Alinę Strzałkowską i mgr Wiesława Gajewskiego. Zaproponowaliśmy
wykładowcom tematykę wystąpień tak, by stanowiły dopełniającą się całość zgodnie z załączonym programem.
Będzie też czas na cenne dyskusje. Program i warunki uczestnictwa znajdują się na naszej stronie internetowej
http://www.womczest.edu.pl.
Szczegółowych informacji udziela konsultant Elżbieta Doroszuk; doroszuk@womczest.edu.pl, tel. 34 3606004
wew. 218.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://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 DOSKONALENIA NAUCZYCIELI – BEZPŁATNA – BEZ KART ZGŁOSZEŃ
 Współpraca nauczycieli, wymiana doświadczeń, konferencje, seminaria
Termin
Miejsce
godzina
„Przyjaciele Zippiego” ‐ program promo‐ realizatorzy I i II edycji pro‐ 05.05.2010r.
RODN ,,WOM”
godz1500
cji zdrowia psychicznego dzieci.
gramu
s. 236
Praca z dzieckiem z autyzmem i po‐ nauczyciele zainteresowani 05.05.2010 r. RODN „WOM”
krewnymi zaburzeniami.
uczestnictwem w cyklicznych 11.05.2010 r.
s. 231
(3) spotkaniach
s. 237
31.05.2010 r.
s. 237
godz. 1500
Zgłoszenia kierować na adres: miekina@womczest.edu.pl
Dziecko przewlekle chore ‐ psycholo‐ pedagodzy szkolni, nauczy‐
RODN ”WOM”
giczne aspekty funkcjonowania dziecka ciele szkół i placówek spe‐ 05.05.2010r.
s. 244.
w szkole i przedszkolu.
cjalnych,
zainteresowani godz.15.00
nauczyciele
Rola szkoły w kształtowaniu postaw zainteresowani nauczyciele
RODN „WOM”
06.05.2010
i umiejętności uczniów w zakresie szkół podstawowych i gimna‐
s. 231
godz.1500
przedsiębiorczości.
zjum
KONFERENCJA: Krajobrazy kulturowe zainteresowani nauczyciele
małej ojczyzny – edukacja regionalna edukacją regionalną
6.05.2010 r.
AULA „FORUM”
w szkole. Prezentacje dobrych praktyk
godz.1400
w edukacji regionalnej. Szczegółowe
informacje na str. 5 harmonogramu.
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
przedmiotów 6.05.2010 r. ZSZ, ul. Klonowa
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
10 w Lublińcu
godz. 1400
Temat

Dla kogo

potrzebami edukacyjnymi.

Komputer nowoczesnym środkiem dy‐
daktycznym w edukacji wczesnoszkolnej
wg założeń nowej podstawy programo‐
wej.

zainteresowani nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej,
06.05.2010 r.
którzy
nie
uczestniczyli
godz.1500
we wcześniejszym szkoleniu

Prowadzący
J. Mielczarek
J. Miękina

A. Żurek

M. Wasik‐Tyrała

S. Kurcab

J. Trzos

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

06.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

10.05.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

B. Długosz

10.05.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
Aula „Forum”

E. Doroszuk

10.05.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 201

A. Perczak

12.05.2010 r.
godz.1400

AULA „FORUM’
warsztaty
s. 238
s. 237
s. 236
s. 231
s. 201

S. Kurcab

Zgłoszenia kierować na adres e-mail.: dlugosz@womczest.edu.pl do 04.05.2010 r.

ABC obsługi komputera.
zainteresowani nauczyciele
Zgłoszenia kierować na e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Motywowanie i ocenianie osiągnięć zainteresowani nauczyciele
uczniów w edukacji wczesnoszkolnej edukacji
wczesnoszkolnej,
z uwzględnieniem uczniów z orzecze‐ którzy
nie
uczestniczyli
niem.
we wcześniejszym szkoleniu
KONGRES Nauczycieli Wychowania nauczyciele
wychowania
do życia w rodzinie „Chodzi o rodzinę”. do życia w rodzinie oraz inni
Szczegółowe informacje na str. 5 harmo- zainteresowani wychowa‐
nogramu.
niem prorodzinnym
Jak pracować na lekcji matematyki nauczyciele
matematyki
wspierając rozwój ucznia?
wszystkich
typów
szkół
z Częstochowy
II Forum Edukacji Twórczej ‐ konferen‐ nauczyciele
przedmiotów
cja połączona z warsztatami kreatywno‐ artystycznych; zainteresowa‐
ści twórczej.
ni nauczyciele
Szczegółowe informacje dotyczące kon‐
ferencji i warsztatów na str. 5 harmono‐
gramu.
Zgłoszenia z wybranym warsztatem kierować na adres kurcab@womczest.edu.pl

Uczeń ze specjalnymi potrzebami eduka‐ pedagodzy szkolni, nauczy‐
cyjnymi w szkole ‐ kierunki planowa‐ ciele szkół i placówek spe‐ 12.05.2010 r. RODN „WOM”
s. 244.
nych zmian.
cjalnych, zainteresowani nau‐ godz. 1500
czyciele
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
przedmiotów
Zespół Szkół nr 1
12.05.2010 r.
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
im. A. Mickiewi‐
godz. 1400
potrzebami edukacyjnymi.
cza w Lublińcu
Diagnoza przedszkolna ‐ profil dziecka nauczyciele przedszkoli
13.05.2010 r. RODN ,,WOM”
5 i 6‐letniego.
i oddziałów przedszkolnych
godz1500
s.236

6

A. Żurek

J. Trzos
J. Mielczarek
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Temat

Dla kogo

Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
potrzebami edukacyjnymi.

Komputer nowoczesnym środkiem dy‐
daktycznym w edukacji wczesnoszkolnej
wg założeń nowej podstawy programo‐
wej.

przedmiotów

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

13.05.2010 r.
godz. 1400

Zespół Szkół
Ogólnokształcą‐
cych i Medycz‐
nych w Lublińcu

J. Trzos

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

13.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

13.05.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 237

D. Duber

14.05.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Wasik‐Tyrała

17.05.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

M. Tubielewicz

17.05.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 237

D. Duber

19.05.2010 r.
godz1500

RODN ,,WOM”
s.236

J. Mielczarek

19.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.244.

A. Żurek

zainteresowani nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej,
13.05.2010 r.
którzy
nie
uczestniczyli
godz.1500
we wcześniejszym szkoleniu

Zgłoszenia kierować na adres e-mail.: dlugosz@womczest.edu.pl do 10.05.2010 r.

Projektowanie stron WWW dla począt‐ zainteresowani nauczyciele
kujących.
Zgłoszenia kierować na e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Zasady skutecznego nauczania i uczenia nauczyciele
matematyki
się matematyki.
wszystkich
typów
szkół
z Częstochowy
Jak uatrakcyjnić lekcje przyrody i geo‐ zainteresowani nauczyciele
grafii – czyli wykorzystanie technologii
informacyjnych i informatycznych.
Planowanie koła zainteresowań w ra‐ nauczyciele
przedmiotów
mach przedmiotów humanistycznych.
humanistycznych w szkołach
podstawowych
Zasady skutecznego nauczania i uczenia nauczyciele
matematyki
się matematyki.
wszystkich
typów
szkól
z powiatów częstochowskie‐
go, kłobuckiego, lublinieckie‐
go i myszkowskiego.
,,Przyjaciele Zippiego” ‐ program promo‐ realizatorzy III edycji pro‐
cji zdrowia psychicznego dzieci – pod‐ gramu
sumowanie programu.
Prawa i obowiązki pedagoga w sytu‐ pedagodzy szkolni, zaintere‐
acjach kryzysowych.
sowani nauczyciele
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
przedmiotów
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
potrzebami edukacyjnymi.
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
potrzebami edukacyjnymi.

19.05.2010 r. Zespół Szkół nr 3
w Kłobucku
godz. 1400

J. Trzos

przedmiotów 20.05.2010 r. Zespół Szkół nr 1
w Kłobucku
godz. 1400

J. Trzos

Komputer nowoczesnym środkiem dy‐ nauczyciele edukacji wcze‐
daktycznym w edukacji wczesnoszkolnej snoszkolnej, którzy uczestni‐
20.05 2010 r.
wg założeń nowej podstawy programo‐ czyli w szkoleniu 22 marca
godz.1500
wej – część II.

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

20.05.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 236

A. Perczak

24.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

24.05.2010 r.
godz.15

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

26.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

M. Pieńkowska

26.05.2010 r.
godz. 1430

Zespół Szkół nr 2
im. ks. Jana Dłu‐
gosza w Kłobucku

J. Trzos

Zgłoszenia kierować na adres e-mail.: dlugosz@womczest.edu.pl do 17.05.2010 r.

Jak pracować na lekcji matematyki nauczyciele
matematyki
wspierając rozwój ucznia ?
wszystkich
typów
szkól
z powiatów częstochowskie‐
go, kłobuckiego, lublinieckie‐
go i myszkowskiego.
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze‐ nauczyciele języków obcych
nie materiałów dydaktycznych do jej wszystkich typów szkół
wykorzystania na lekcji języka obcego –
część I.
Zgłoszenia kierować na adres pienkowska@womczest.edu.pl
Kompetencje kluczowe ‐ wiedza i umie‐ nauczyciele
przedmiotów
jętności dziecka na zajęciach plastycz‐ artystycznych, zainteresowa‐
nych na każdym etapie edukacyjnym.
ni nauczyciele
Obsługa tablicy interaktywnej i tworze‐ zainteresowani nauczyciele
nie materiałów dydaktycznych do jej wszystkich typów szkół
wykorzystania na lekcji języka obcego –
część II.
Zgłoszenia kierować na adres pienkowska@womczest.edu.pl
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
przedmiotów
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
potrzebami edukacyjnymi.
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Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

Zespół Szkół
w Krzepicach

J. Trzos

27.05.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”
s. 231

G. Bochenkiewicz

27.05.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

27.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

31.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 201

K. Wąsowicz

31.05.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 236

M. Tubielewicz

07.06.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 236

J. Miękina

07.06.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 231

A. Perczak

09.06.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 244.

A. Żurek

10.06.2010 r.
godz. 1500

RODN ,,WOM”,
sala 236

D. Duber

10.06.2010 r.
godz.1500

RODN „WOM”
s. 201

B. Długosz

Kompetencje kluczowe – wiedza i umie‐ nauczyciele
przedmiotów
27.05.2010 r.
jętności dziecka na zajęciach plastycz‐ artystycznych, zainteresowa‐
godz. 1500
nych na każdym etapie edukacyjnym.
ni nauczyciele
Kierunki zmian w kształceniu zawodowym nauczyciele
przedmiotów 27.05.2010 r.
oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi zawodowych
godz. 1300
potrzebami edukacyjnymi.

Miejsca pamięci w Częstochowie i ich uczestnicy projektu
rola w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Spotkanie IV w ramach II edycji projek‐
tu.
Motywowanie i ocenianie osiągnięć zainteresowani nauczyciele
uczniów w edukacji w edukacji wcze‐ edukacji
wczesnoszkolnej,
snoszkolnej z uwzględnieniem uczniów którzy
nie
uczestniczyli
z orzeczeniem.
we wcześniejszym szkoleniu
Tworzenie multimedialnych materiałów zainteresowani nauczyciele
dydaktycznych wspomagających proces
nauczania.
Zgłoszenia kierować na e-mail: praszczyk@womczest.edu.pl
Organizacja i planowanie pracy nauczy‐ nauczyciele
wychowania
ciela wychowania fizycznego w świetle fizycznego wszystkich typów
zmian programowych.
szkół
Planowanie koła zainteresowań w ra‐ nauczyciele
przedmiotów
mach przedmiotów humanistycznych.
humanistycznych w gimna‐
zjach
Strategie postępowania w pracy nad nauczyciele, którzy uczestni‐
zachowaniami trudnymi u dzieci z auty‐ czyli w szkoleniu nt. pracy
zmem.
z dzieckiem z autyzmem
Zgłoszenia kierować na adres: miekina@womczest.edu.pl
Jak uczyć matematyki zgodnie z nową nauczyciele
matematyki
podstawą programową?
wszystkich
typów
szkól
z powiatów częstochowskie‐
go, kłobuckiego, lublinieckie‐
go i myszkowskiego.
Kształtowanie drogi edukacyjnej, zawo‐ zainteresowani nauczyciele
dowej uczniów, a rola środowisk wy‐
chowawczych – zawody przyszłości.
Jak uczyć matematyki zgodnie z nową nauczyciele
matematyki
podstawą programową?
wszystkich
typów
szkół
z Częstochowy
Komputer nowoczesnym środkiem dy‐ nauczyciele edukacji wcze‐
daktycznym w edukacji wczesnoszkolnej snoszkolnej, którzy uczestni‐
wg założeń nowej podstawy programo‐ czyli we wcześniejszym szko‐
wej.
leniu
Zgłoszenia kierować na adres e-mail.: dlugosz@womczest.edu.pl do 07.06.2010 r.



Działania na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli
Temat

Dla kogo

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów pod‐ liderzy WDN
czas zajęć szkolnych i na wakacjach
– zmiany w przepisach prawa oświato‐
wego.
Temat

Dla kogo

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

24.05.2010 r.
godz. 1500

Aula „FORUM”
RODN „WOM”

G. Kawecka‐Karaś

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

Dokumentacja osiągnięć zawodowych nauczyciele
wychowania
nauczyciela wychowania fizycznego.
fizycznego ubiegający się 06.05.2010 r.
o awans na stopień nauczy‐
godz. 1500
ciela kontraktowego
Awans zawodowy nauczycieli kontrak‐ nauczyciele
kontraktowi
towych – procedury, sprawozdanie z powiatów:
kłobuckiego, 07.05.2010 r.
z planu rozwoju zawodowego.
lublinieckiego,
myszkow‐
godz. 1500
skiego
8
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Temat

Dla kogo

Awans zawodowy nauczycieli kontrak‐
towych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego.
Dokumentacja osiągnięć zawodowych
nauczyciela wychowania fizycznego.

nauczyciele
kontraktowi
z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego
nauczyciele
wychowania
fizycznego ubiegający się
o awans na stopień nauczy‐
ciela mianowanego
nauczyciele ubiegający się
o awans na stopień nauczy‐
ciela mianowanego
nauczyciele
mianowani
z powiatów:
kłobuckiego,
lublinieckiego,
myszkow‐
skiego
nauczyciele
wychowania
fizycznego ubiegający się
o awans na stopień nauczy‐
ciela dyplomowanego
nauczyciele
mianowani
z Częstochowy i powiatu
częstochowskiego

Przygotowanie dokumentacji potwier‐
dzającej spełnianie wymagań na stopień
nauczyciela mianowanego.
Awans zawodowy nauczycieli miano‐
wanych – procedury, sprawozdanie
z planu rozwoju zawodowego, doku‐
mentacja.
Dokumentacja osiągnięć zawodowych
nauczyciela wychowania fizycznego.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

10.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

13.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 244

K. Wąsowicz

17.05.2010 r.
godz. 1430

ZSP nr 3
w Myszkowie,

E. Doroszuk

ul. Kościuszki 30

19.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

19.05.2010 r.
godz. 1500

RODN „WOM”
s. 231

K. Wąsowicz

RODN „WOM”
s.237

R. Kluba

ZSP nr 3
w Myszkowie,
ul. Kościuszki
30

E. Doroszuk

RODN „WOM”
s. 244

B. Długosz

Awans zawodowy nauczycieli miano‐
wanych – procedury, sprawozdanie
24.05.2010 r.
z planu rozwoju zawodowego, doku‐
godz. 1500
mentacja.
Przygotowanie dokumentacji potwier‐ nauczyciele ubiegający się
dzającej spełnianie wymagań na stopień o awans na stopień nauczy‐ 24.05.2010 r.
nauczyciela dyplomowanego.
ciela dyplomowanego
godz. 1430
Dokumentowanie wymagań kwalifika‐ nauczyciele mianowani edu‐
07.06.2010 r.
cyjnych na stopień nauczyciela dyplo‐ kacji wczesnoszkolnej
godz. 1500
mowanego.

 Doskonalenie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych
Temat
Zabawy badawcze ‐
otwarte dla nauczycieli.

Dla kogo

Termin
godzina

zajęcia nauczyciele przedszkoli i oddziałów
14.05.2010 r.
przedszkolnych przy szkołach pod‐
godz. 1000
stawowych gminy Myszków
Finał X Jurajskiego Konkursu uczniowie klas gimnazjalnych
14.05.2010 r.
Matematycznego.
godz. 1000
Posiedzenie komisji weryfika‐ zainteresowani nauczyciele
cyjnej
19.05.2010 r.
X Jurajskiego Konkursu Matema‐
godz. 1500
tycznego.
Konkurs matematyczny w szkole nauczyciele matematyki
19.05.2010 r.
podstawowej.
godz. 1330
Spotkanie koordynatorów kon‐ koordynatorzy konkursów
31.05.2010 r.
kursów organizowanych przez
godz.1500
JSNT.
Praca z uczniem zdolnym – pro‐ nauczyciele matematyki
01.06.2010 r.
gram Geogebra na zajęciach koła
godz. 1330
matematycznego.
Uroczyste podsumowanie kon‐ zainteresowani nauczyciele, ucznio‐
kursów powiatowych organizo‐ wie, dyrektorzy szkół i władze sa‐
16.06.2010 r.
wanych przez Jurajskie Stowa‐ morządowe
godz.1000
rzyszenie Nauczycieli Twór‐
czych.

Miejsce

Prowadzący

Przedszkole nr 1
w Myszkowie

A. Czyż

Gimnazjum nr 1
w Koziegłowach

A. Wiśniewska

Gimnazjum nr 1
w Koziegłowach

A. Wiśniewska

Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
w Koniecpolu
Gimnazjum nr 5
w Myszkowie

G. Wróblewska‐
‐Ludwig

Gimnazjum nr 1
A. Wojciechowska
w Koniecpolu
Miejski Dom
Kultury
w Myszkowie

G. Wróblewska‐
‐Ludwig
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OFERTA EDUKACYJNA – BEZPŁATNA - PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA
RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIE

 Zajęcia biblioteczne
Nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zapraszamy do udziału w zaję‐
ciach Biblioteka jakiej nie znamy, których głównym celem jest poznanie specyfiki pracy biblioteki pedagogicznej
oraz zasad korzystania z jej zbiorów i usług. Czas trwania zajęć: 45 minut. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek.
Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie.
W celu ustalenia terminu zajęć prosimy kontaktować się z: Beatą Raczyńską (raczynska@womczest.edu.pl), Aliną
Tyś (tys@womczest.edu.pl), tel.: 34 3612874.

 „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 sie‐
bie 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@wom‐
czest.edu.pl).
Zainteresowanych nauczycieli prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny 34 3606004 w. 107.

 Konkurs Ortograficzny „Dyktuś 2010”
13 maja 2010 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbędzie się kolejna,
ósma edycja Miejskiego konkursu ortograficznego Dyktuś 2010 dla uczniów klas trzecich nauczania zintegrowanego
częstochowskich szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje o konkursie, karty zgłoszeń oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej bi‐
blioteki www.biblioteka.womczest.edu.pl w zakładce Konkursy.

 Konkurs Czytelniczy i Plastyczny „Spotkanie z lekturą”
27 maja 2010 roku w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbędzie się kolejna,
siódma edycja Konkursu czytelniczego i plastycznego „Spotkanie z lekturą”. Do udziału w konkursie zapraszany
uczniów trzecich klas częstochowskich szkół podstawowych.
Szczegółowe informacje o konkursie, karty zgłoszeń oraz regulamin zamieszczone są na stronie internetowej bi‐
blioteki www.biblioteka.womczest.edu.pl w zakładce Konkursy.

 Konkurs „Baśnie, legendy, podania z Górnego Śląska”
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia
w Lublińcu zaprasza uczniów klas V szkół podstawowych z powiatu lublinieckiego do udziału w międzyszkolnym
konkursie pt.: Baśnie, legendy, podania z Górnego Śląska.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej biblioteki pod adresem:
www.biblioteka.womczest.edu.pl, w zakładce: Lubliniec, Ogłoszenia. Można je również uzyskać telefonicznie
pod numerem 34 3511798.
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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.

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

2.

Partnerstwo i dialog szkoły z rodzicami. Szkolenie z wykorzystaniem zasobów edukacyjnej bazy Internetu oraz przykładów dobrej praktyki. ............. Grażyna Bochenkiewicz

3.

Interwencja profilaktyczna. ............................................................................................... Elżbieta Doroszuk

4.

Jak radzić sobie z agresją uczniów? ................................................................................ Elżbieta Doroszuk

5.

Sposoby zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. ................................................ Elżbieta Doroszuk

6.

Jak motywować uczniów do nauki. .................................................................................. Dorota Duber

7.

Podstawy pomiaru dydaktycznego. ................................................................................. Ryszard Kluba

8.

Konstruowanie testów. ....................................................................................................... Ryszard Kluba

9.

Planowanie wynikowe. ........................................................................................................ Ryszard Kluba

10. Awans zawodowy nauczycieli. .......................................................................................... Ryszard Kluba
11. Podstawy teoretyczne edukacyjnej wartości dodanej (EWD). ............................. Ryszard Kluba
12. Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. ............. Jadwiga Mielczarek
13. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. .................................................. Jadwiga Mielczarek
14. Konstruowanie własnych programów edukacyjnych. .............................................. Jadwiga Mielczarek
15. Dziecko zdolne w przedszkolu. ......................................................................................... Jadwiga Mielczarek
16. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z trudnościami w nauce i z opinią psychologiczno-pedagogiczną. ........................................ Urszula Mielczarek
17. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej w stymulowaniu rozwoju ucznia. ................. Urszula Mielczarek
18. Różnorodne formy i metody pracy z uczniem nadpobudliwym........................... Urszula Mielczarek
19. Praca z uczniem z dysleksją................................................................................................ Urszula Mielczarek
20. Praca z uczniem z autyzmem, Zespołem Aspergera i innymi pokrewnymi
zaburzeniami. .......................................................................................................................... Jolanta Miękina
21. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. .................................................................. Jolanta Miękina
22. Uczeń z orzeczeniem w placówce ogólnodostępnej i integracyjnej. .................... Jolanta Miękina
23. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. ..................................................................... Jolanta Miękina
24. Niechęć do szkoły – poszukiwanie rozwiązań dla uczniów, którzy wagarują. ................................................................................................................................................. Agnieszka Perczak
25. Konstruowanie testów sprawdzających. ....................................................................... Agnieszka Perczak
26. Rozwijanie kreatywności uczniów poprzez zastosowanie metod aktywizujących. ........................................................................................................................................ Małgorzata Tubielewicz
27. Praca z uczniem zdolnym. ................................................................................................... Maria Wasik-Tyrała
28. Nowoczesne metody uczenia się – nauczania. ............................................................. Maria Wasik-Tyrała
29. Nowatorskie sposoby planowania i realizacji procesu dydaktycznego. ............ Maria Wasik-Tyrała
30. Praca z rodziną dziecka niepełnosprawnego............................................................... Aneta Żurek
31. Wypalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek specjalnych. ........................ Aneta Żurek
32. Poradnictwo zawodowe w szkole..................................................................................... Aneta Żurek
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 SZKOLEŃ WAKACYJNYCH
Temat
Wykorzystanie elementów pływania
synchronicznego do gier i zabaw w wo‐
dzie.
Zasady przygotowania i przeprowadze‐
nia wycieczki szkolnej.
Rozwijanie kreatywności uczniów po‐
przez zastosowanie metod aktywizują‐
cych.
Konstrukcja i analiza wyników testu.

Dla kogo

nauczyciele wychowania fi‐
zycznego wszystkich typów
szkół
zainteresowani nauczyciele
wszystkich typów szkół
nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych szkół pod‐
stawowych i gimnazjów
nauczyciele wszystkich spe‐
cjalności i typów szkół
Planowanie i organizacja pracy w świetle nauczyciele przedszkoli i od‐
nowej podstawy programowej wycho‐ działów przedszkolnych
wania przedszkolnego.
Metoda Marii Montessori w pracy zainteresowani nauczyciele
z dzieckiem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych.
Kształcenie
kompetencji
kluczowych nauczyciele wszystkich ty‐
w zakresie e-learningu. Prezentacja szkoleń pów szkół
realizowanych na platformie MOODLE.
Motywowanie uczniów do nauki ‐ meto‐ zainteresowani nauczyciele
dy i techniki wspomagające proces ucze‐
nia się i nauczania w szkole.
Rozwijanie kreatywności na lekcjach nauczyciele języków obcych
języka obcego.
wszystkich typów szkół
Lekcja z pomysłem ‐ metody integrujące nauczyciele
przedmiotów
muzykę, plastykę i działania parate‐ artystycznych, zainteresowa‐
atralne.
ni nauczyciele
Kierunki zmian w edukacji ‐ skuteczna zainteresowani nauczyciele
realizacja projektów z EFS.
Jak skutecznie porozumiewać się nauczyciele wszystkich ty‐
z innymi?
pów szkół i placówek
Komputer nowoczesnym środkiem dy‐ nauczyciele edukacji wcze‐
daktycznym w edukacji wczesnoszkolnej snoszkolnej, którzy wcześniej
według nowej podstawy programowej. nie uczestniczyli w szkoleniu
Wykorzystanie platformy MOODLE zainteresowani nauczyciele
w pracy nauczyciela.

Termin
godzina

Miejsce

Prowadzący

01.07.2010 r. Pływalnia MOSiR
Al. Niepodległości
godz. 830

K. Wąsowicz

05.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 231

U. Mielczarek

06.07.2010 r.
godz.1000

RODN „WOM”
s. 231

M. Tubielewicz

06.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 236

R. Kluba

06.07.2010 r.
godz. 1000

RODN ,,WOM”
s. 244

J. Mielczarek

07.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 244

A. Żurek

07.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 236

G. Bochenkiewicz

08.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 231

M. Wasik‐Tyrała

08.07.2010 r.
godz. 900

RODN „WOM”
s. 237

M. Pieńkowska

14.07.2010 r.
godz. 900

RODN „WOM”
s. 236

S. Kurcab

14.07.2010 r.
godz. 1000
30.07.2010 r.
godz. 1000

RODN „WOM”
s. 201
RODN „WOM”
s. 236

23.08.2010 r.
godz. 1100

RODN ,,WOM’’
s. 201

B. Długosz

26.08.2010 r.
godz. 1100

RODN „WOM”
s. 238

R. Praszczyk

A. Klimza
E. Doroszuk

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie oraz jej filie w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu
i Myszkowie w lipcu i sierpniu zapraszają Czytelników do korzystania ze swoich zbiorów i usług w dniach od po‐
niedziałku do piątku w godz. 800 ‐ 1500.
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 zorganizowania rad pedagogicznych, wycieczek szkolnych, wyjazdów integracyj‐
nych oraz zielonych szkół. W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy na naszą stronę internetową
www.womczest.edu.pl.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: http://www.womczest.edu.pl

12

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

