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OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK 
 marzec 2014 r. 

Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek 
Wideokonferencje 
Zalogowanie się na wideokonferencję 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 

MARZEC 2014 r. 
Prawo cywilne w zarządzaniu szkołą. Część III. Prowadzi radca prawny Halina Klama. 18.03.2014 r. 12.00 - 12.45 
Ochrona danych osobowych kandydatów do szkół i przedszkoli wynikająca ze zmiany ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2014 r. poz. 7). 24.03.2014 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 26.03.2014 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 

MARZEC 2014 r. 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu  w  treściach podstawy programowej. 04.03.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Straszak, A. Krawczyk 
Edukacja ekologiczna nie tylko na lekcjach przyrody. 05.03.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Krawczyk 
Zaproszenie do konkursu na scenariusz lekcji - dla nauczycieli uczących języka angielskiego - II, III, IV etap kształcenia. 06.03.2014 r. 14.00 - 14.45 M. Lipska 
Czym jest Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  w przedszkolu? 10.03.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Żurek 
Wykorzystanie wyobraźni i kreatywności ucznia w nauczaniu języków obcych. 11.03.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Nieszporek 
Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 12.03.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Kucharzewska 
Kształcenie zawodowe w świetle prawa oświatowego, cz. I. 13.03.2014 r. 14.00 - 14.45 J. Trzos, M. Żyłka 
Ewidencja, skontrum i selekcja zbiorów bibliotecznych. 14.03.2014 r. 14.00 - 14.45 B. Raczyńska, A. Tyś 
Zmiany w edukacji przedszkolnej - nowelizacja ustawy o systemie oświaty,  cz.1. 17.03.2014 r. 14.00 - 14.45 J. Mielczarek 
Organizacja zajęć w klasach 1-3 ze szczególnym uwzględnieniem 6-latka i  łagodnym przejściem w II etap edukacyjny. 18.03.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Klimza, M. Tubielewicz 
Praca terapeutyczna z dzieckiem w przedszkolu i uczniem w kl.I-III. 19.03.2014 r. 14.00 - 14.45 U. Mielczarek 
Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie - aktywne metody i formy pracy. 20.03.2014 r. 14.00 - 14.45 S. Kurcab, E. Bukowska 
Jak GeoGebra może pomóc w przygotowaniu uczniów  do egzaminu zewnętrznego? 24.03.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Perczak 
Rok Szkoły w Ruchu - promocja aktywności fizycznej wśród młodzieży. 25.03.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Wąsowicz,  A. Ledwoń 
Jak wspierać wszechstronny rozwój małego dziecka? 27.03.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Doroszuk 
Edukacja globalna w przedmiotach humanistycznych. 31.03.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Straszak 

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_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 

Nowe zagrożenia - zbyt wczesna inicjacja seksualna, 
cyfrowa przemoc, przemoc rówieśnicza a sposoby rozwią-
zywania problemów przez placówki oświatowe - spotkanie 
z sędzią Anną Marią Wesołowską. 

nauczyciele z terenu  objętego doradztwem   
13.03.2014 r. 
godz. 14.30 

Zespół Szkół w Koniecpolu, 
ul. Szkolna 17 E. Bukowska 

Organizowanie pracy z uczniem potrzebującym wsparcia. nauczyciele matematyki z terenu objętego doradz-
twem  

26.03.2014 r. 
godz. 16.00 Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu A. Wojciechowska 

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych w gimna-
zjum, dotyczących najnowszej historii Polski. 

nauczyciele wszystkich typów szkół 27.03.2014 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 
KONFERENCJE 

Katecheza sakramentalna w świetle podstawy programowej. nauczyciele religii wszystkich typów 
szkół i placówek oświatowych 

22.03.2014 r. 
godz. 10.00 

RODN „WOM” 
Aula „FORUM” 

Iwona Karlak  
 Karty zgłoszenia  do 20.03.2014 r. 

 I Forum pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
(SPE). 
Odpłatność 10 zł. 

nauczyciele i specjaliści wszystkich 
typów szkół i placówek oświatowych 03.04.2014r. 

godz. 11.00 
RODN „WOM” 
Aula „FORUM” 

Aneta Żurek 
 Karty zgłoszenia  do 24.03.2014 r. 

WARSZTATY 
Tworzenie multimedialnych plakatów promocyjnych 
w programie Glogster. 
Odpłatność: 20 zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek 03.03.2014 r. 

godz. 15.00 
RODN „WOM”  

s. 201 
Agata Arkabus, Anna Płusa 

Karty zgłoszenia   do 21.02.2014 r. 

Jak zmotywować uczniów do korzystania z Internetu w celach 
edukacyjnych? 
Odpłatność - 20 zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek 04.03.2014 r.  

godz. 15.00 
RODN „WOM” 

s. 201 
Katarzyna Wilk 

Karty zgłoszenia  do 25.02.2014 r. 

Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, 
GRUPA IV. 

nauczyciele poloniści pracujący 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
kończących się egzaminem matural-
nym 

11.03.2014 r. 
18.03.2014 r. 
25.03.2014 r. 
godz. 14.15  

RODN „WOM”  
s. 244 

Grażyna Bochenkiewicz 
lider regionalny  

przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Karty zgłoszenia  do 25.02.2014 r. 

Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, 
GRUPA V. 

nauczyciele poloniści pracujący 
w szkołach ponadgimnazjalnych 
kończących się egzaminem matural-
nym 

12.03.2014 r. 
19.03.2014 r. 
26.03.2014 r. 
godz. 14.15  

RODN „WOM”  
s. 244 

Grażyna Bochenkiewicz 
lider regionalny  

przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji 
Karty zgłoszenia  do 25.02.2014 r. 

Internet TAK, uzależnienie NIE - warsztat  projektu Fundacji 
Dzieci Niczyje.  
 
Prowadzi Joanna Sroczyńska - pedagog PPP-P w Lublińcu  

pedagodzy szkolni gimnazjów 11.03.2014 r. 
godz. 14.00 - cz. I 

25.03.2014 r.  
godz. 14.00 - cz. II 

RODN „WOM” 
s. 231 

Bożena Harasimowicz 
Karty zgłoszenia  do 11.03.2014 r. 

Jak bezpiecznie poruszać się w cyberprzestrzeni - wykorzystanie  
programów i aplikacji. 
Odpłatność: 20 zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek 26.03.2014 r. 

godz. 15.00 
RODN „WOM”  

s. 238 
Izabela Bajor, Anna Dąbrowska 

Karty zgłoszenia  do 19.03.2014 r. 

Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. 
Odpłatność 10 zł/os. 

nauczyciele edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej 31.03.2014 r.  

godz. 15.00 
RODN „WOM”  

s. 236 
Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek 

Karty zgłoszenia  do 21.03.2014 r. 

Multi Art. Projekt - warsztat działań plastycznych i muzycznych 
w edukacji dziecka - szkolenie online. 

nauczyciele przedszkoli, szkół 
podstawowych, gimnazjów 
    

marzec 2014 r. platforma  
MOODLE 

Sylwia Kurcab, Jadwiga Mielczarek 
 Karty zgłoszenia  do 10.03.2014 r. 

Trafność metody edukacyjnej wartości dodanej dla szkół 
maturalnych - szkolenie online. 

nauczyciele szkół ponadgimnazjal-
nych marzec 2014 r. platforma  

MOODLE 
Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk 

 Karty zgłoszenia  do 16.03.2014 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 

http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=39&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=39&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=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=41&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=4&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_jforms&view=form&id=4&Itemid=94%E3%80%88%3Dpl&lang=pl


Kursy online na platformie MOODLE 
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty e-learningowej na platformie MOODLE.  
Platforma znajduje się na stronie  www.moodle2.womczest.edu.pl .  

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  (za-
kładka 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 Często-
chowie . 

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_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
http://www.womczest.edu.pl/2009/index.php?option=com_contact&view=category&catid=56&Itemid=200141&lang=pl

