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Regionalny Ośrodek  
Doskonalenia Nauczycieli 
„WOM” w Częstochowie 

Wojewódzka Placówka Doskonalenia Nauczycieli prowadzona przez Województwo Śląskie, Akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty 
 

OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK 
styczeń 2014 r. 

 
Szanowni Państwo, 
od grudnia 2013 r. oferta wspomagania szkół i placówek przez RODN „WOM” w Częstochowie będzie dostępna WYŁĄCZNIE w formie 
elektronicznej na stronie internetowej www.womczest.edu.pl oraz przesyłana na adresy e-mail do szkół/placówek oświatowych i użytkowni-
ków naszego newslettera.  
Zgłoszenia na WSZELKIE formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli przyjmujemy tylko online, poprzez wypełnienie odpowiedniej  karty zgłoszenia . 

Wspomaganie Kadry kierowniczej szkół/placówek 
Wideokonferencje 
Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem. Prosimy o logowanie po-
przez stronę www.womczest.edu.pl zakładka  Logowanie na Wideokonferencję . 

Temat  
wideokonferencji 

Data 
wideokonferencji 

Godziny  
rozpoczęcia i zakończenia 

STYCZEŃ 2014 r. 
Postępowanie administracyjne w zarządzaniu szkołą. Część 1. Prowadzi radca prawny Halina Klama 07.01.2014 r. 12.00 - 12.45 

Seminaria dla kadry kierowniczej 
Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia  Seminaria  na stronie www.womczest.edu.pl 

Temat Dla kogo Termin Miejsce 

Akademia  umiejętności wicedyrektora szkoły/placówki wicedyrektorzy szkół/placówek 15.01.2014 r. 
godz. 12.00 - 13.30 

RODN „WOM” 
s. 236 

Wspomaganie rozwoju nauczyciela 
Wideokonferencje 
Zalogowanie się do wideokonferencji jest możliwe na pół godziny przed rozpoczęciem.  
Prosimy o logowanie poprzez stronę www.womczest.edu.pl zakładka  Logowanie na Wideokonferencję . 

Temat  
wideokonferencji 

Data 
wideokonferencji 

Godziny rozpo-
częcia i zakończenia Prowadzący 

STYCZEŃ 2014 r. 
Licencje Creative Commons w pracy nauczyciela. 07.01.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Płusa, A. Arkabus 
Sieć współpracy platformą wzajemnego wsparcia 08.01.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Nieszporek, E. Straszak 
Realizacja podstawy programowej przez różne formy aktywności cz.  3 09.01.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Klimza, M. Tubielewicz  
Wykorzystanie platformy Moodle w procesie dydaktycznym 10.01.2014 r. 14.00 - 14.45 T. Karoń 
Edukacja globalna na lekcjach przyrody i przedmiotów przyrodniczych 13.01.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Krawczyk  
Innowacje pedagogiczne - z teorii i praktyki 14.01.2014 r. 14.00 - 14.45 J. Mielczarek, A. Ledwoń  
Wielokulturowa klasa szkolna 15.01.2014 r. 14.00 - 14.45 S. Kurcab, M. Lipska, I. Karlak  
Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej szkoły 16.01.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Perczak 
Czym jest Samorząd Uczniowski? Jak jego formułę przybliżać uczniom  szkoły podstawowej i gimnazjum. 17.01.2014 r. 14.00 - 14.45 G. Bochenkiewicz 
Kreatywność w realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego 20.01.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Wąsowicz 
Organizacja praktyk zawodowych 21.01.2014 r. 14.00 - 14.45 J. Trzos, M. Żyłka 
Kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w przedszkolach, szkołach i placówkach. 22.01.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Żurek 

Sieć współpracy i samokształcenia 
W roku szkolnym 2013/2014 proponujemy Państwu utworzenie sieci współpracy i samokształcenia. 
Więcej na stronie www.womczest.edu.pl w zakładce Nauczyciele - Sieci współpracy i samokształcenia. 
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia  Sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli szkół i placówek ”. 

http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=261&Itemid=200154&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=21&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=40&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=21&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=33&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=33&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl


 

 

Nr konta bankowego dla szkoleń odpłatnych: 
ING Bank Śląski O/Częstochowa, nr: 52 1050 1142 1000 0023 5336 6129 

W polu „Tytuł przelewu” prosimy wpisać Temat i termin szkolenia. 
 

Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych 
Temat Dla kogo Termin Miejsce Prowadzący 

Konsultacje indywidualne  - nowa formuła sprawdzianu. nauczyciele języka polskiego w szkole podstawo-
wej 

02.01.2014 r. 
godz. 08.00- 09.00 Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu E. Bukowska 

Konsultacje indywidualne. nauczyciele z terenu objętego doradztwem - Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu A. Wojciechowska 
Powstanie kościuszkowskie w edukacji historycznej. nauczyciele wszystkich typów szkół 10.01.2014 r. 

godz. 15.00 Gimnazjum nr 1 w Myszkowie J. Durka 

Konferencje, seminaria, warsztaty, konkursy 
Dodatkowe informacje na stronie internetowej www.womczest.edu.pl (zakładka Aktualności) 

Tytuł Dla kogo Termin Miejsce Odpowiedzialny/Zgłoszenie udziału 
SEMINARIA 

Ocenianie na lekcji religii w świetle dydaktyki katechetycznej  
Odpłatność: 5 zł./os. 

nauczyciele religii 08.01.2014 r. 
godz. 15.00 

RODN „WOM”  
s. 244 

Iwona Karlak 
 Karty zgłoszenia  do 07.01.2014 r. 

Indywidualizacja kształcenia z wykorzystaniem zasobów Cyfro-
wej Biblioteki Narodowej Polona.pl. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

14.01.2014 r. 
godz. 16.30 webinarium 

Katarzyna Wilk 
 Karty zgłoszenia  do 08.01.2014 r. 

Indywidualizacja kształcenia z wykorzystaniem zasobów portalu 
edukacyjnego Scholaris.pl. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

22.01.2014 r. 
godz. 10.00 webinarium 

Katarzyna Wilk 
 Karty zgłoszenia  do 16.01.2014 r. 

Indywidualizacja kształcenia z wykorzystaniem zasobów Cyfro-
wej Biblioteki Narodowej Polona.pl. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

29.01.2014 r. 
godz. 10.00 webinarium 

Katarzyna Wilk 
 Karty zgłoszenia  do 22.01.2014 r. 

WARSZTATY 
Opracowanie programu i organizacja zajęć rewalidacji indywidualnej  
w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
Odpłatność: 20 zł./os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

14.01.2014 r. 
godz. 15.00 

RODN „WOM”  
s. 231 

Urszula Mielczarek, Elżbieta Doroszuk 
 Karty zgłoszenia  do 08.01.2014 r. 

Wyszukiwanie materiałów na licencjach Creative Commons 
do tworzenia plakatów multimedialnych w programie Glogster. cz. 1 
Odpłatność: 5 zł./os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

22.01.2014 r. 
godz. 9.30 

RODN „WOM”  
s. 201 

Agata Arkabus, Anna Płusa 
 Karty zgłoszenia  do 17.01.2014 r. 

Tworzenie multimedialnych plakatów promocyjnych 
w programie Glogster. cz. 2 
Odpłatność: 5 zł./os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 24.01.2014 r. 

godz. 9.30 
RODN „WOM”  

s. 201 
Agata Arkabus, Anna Płusa 

 Karty zgłoszenia  do 17.01.2014 r. 

Zajęcia biblioteczne nauczyciele, uczniowie i dzieci w 
wieku przedszkolnym 

rok szkolny 
2013/2014 

biblioteka  
pedagogiczna 

www.biblioteka.womczest.edu.pl 
zakładka działalność edukacyjna 

Programy edukacyjne dla uczniów gimnazjów z zakresu edukacji 
medialnej 

nauczyciele i uczniowie gimnazjów rok szkolny 
2013/2014 

biblioteka  
pedagogiczna 

kucharzewska@womczest.edu.pl  
tel. 343606004 wew. 107 

Projekty edukacyjne w gimnazjum nauczyciele i uczniowie gimnazjów rok szkolny 
2013/2014 

biblioteka  
pedagogiczna 

kucharzewska@womczest.edu.pl  
tel. 343606004 wew. 107 

Szkolenia rad pedagogicznych w szkole lub placówce oświatowej 
W celu zamówienia szkolenia rady pedagogicznej prosimy o wypełnienie online karty zgłoszenia  Rady pedagogiczne  (www.womczest.edu.pl). 
Szkolenia są odpłatne. 
Propozycje tematów znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl  (zakładka Kadra kierownicza »  Rady pedagogiczne ). Dyrektor szkoły ma możliwość 
przedstawienia innego tematu. 

Kursy doskonalące 
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia  Kursy doskonalące . 
Wykaz tematów kursów doskonalących (2 spotkania po 4 godz., płatne 40 zł* od osoby) znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl  (zakładka Nauczyciele »  
Kursy doskonalące ). 

*w przypadku kursów w sali komputerowej: 55 zł 

Kursy kwalifikacyjne 
Zgłoszenia przyjmujemy na stronie www.womczest.edu.pl. Prosimy wypełnić kartę zgłoszenia  Kursy kwalifikacyjne . 
Kurs kwalifikacyjny organizujemy w przypadku zgłoszenia się 25 - 30 osób. Zajęcia odbywają się w RODN „WOM” w Częstochowie. 
Kursy kwalifikacyjne są odpłatne. 
Wykaz kursów kwalifikacyjnych znajduje się na stronie www.womczest.edu.pl  (zakładka Nauczyciele »  Kursy kwalifikacyjne ) 

Konsultacje indywidualne dla nauczycieli i kadry oświatowej 
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: godz. 8.00 - 15.00,       wtorek: godz. 9.00 - 16.00 

Dane kontaktowe nauczycieli konsultantów znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl w zakładce  Informacje o RODN „WOM” w Częstochowie . 

http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=40&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=40&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=40&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=40&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=41&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=41&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=41&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=43&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=200158&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=1&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=200150&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=200150&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=6&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=200151&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_contact&view=category&catid=56&Itemid=200141&lang=pl

