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OFERTA WSPOMAGANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK 
 maj 2014 r. 

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego 
Temat  Data Godziny  

rozpoczęcia i zakończenia 
Zapraszamy Państwa na spotkanie w RODN „WOM” w Częstochowie, sala 236 
Wspomaganie pracy szkół i placówek oświatowych w roku szk. 2014/2015. 

09.05.2014 r. 10.30 - 12.00 

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 Data Godzina  
rozpoczęcia i zakończenia 

Prawo pracy w zarządzaniu szkołą / placówką cz. V.   
Prowadzi radca prawny Halina Klama 06.05.2014 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 07.05.2014 r. 
godz. 12.00 - 13.30 

RODN „WOM” 
s. 238 

Przykłady dobrych praktyk 
RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrych praktyk za pośrednictwem własnej strony inter-
netowej oraz poprzez bezpośrednią prezentację podczas konferencji, seminariów, warsztatów. Baza przykładów 
dobrych praktyk oraz zasady publikacji znajdują się na stronie www.womczest.edu.pl:  Przykłady dobrych praktyk .  
Zapraszamy Państwa do dzielenia się swoją wiedzą a także doświadczeniem ze zrealizowanych w szkole/placówce 
działań i przesyłanie do nas materiałów do publikacji. 

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

Temat  Data Godzina rozpo-
częcia i zakończenia Prowadzący 

 05.05.2014 r. 14.00 - 14.45  
Organizacja zajęć w klasach I‐III ze szczególnym uwzględnieniem 6‐latka i łagodnym przejściem w II etap edukacyjny, cz. 2. 06.05.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Klimza, M. Tubielewicz 
Od edukacji ekologicznej do edukacji globalnej. 07.05.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Krawczyk 
Edukacja prawna w podstawie programowej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie na III i IV etapie edukacyjnym. 13.05.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Straszak 
Zabawa jest nauką. Wspomaganie kreatywnego myślenia. 14.05.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Doroszuk 
Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły. 15.05.2014 r. 14.00 - 14.45 J. Trzos, M. Żyłka 
Cyfrowa szkoła: Wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym. 16.05.2014 r. 14.00 - 14.45 T. Karoń 
Henryk Sławik - Wielki Syn Śląskiej Ziemi, bohater trzech narodów. 19.05.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Straszak 
Stymulacja rozwoju psychoruchowego ucznia w młodszym wieku szkolnym - wybrane metody i techniki. 20.05.2014 r. 14.00 - 14.45 U. Mielczarek 
Cyfrowa szkoła: Nauczaj i ucz się z tabletem - jak zastosować technologie i usługi mobilne w szkole? 21.05.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Wilk 

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_content&view=category&layout=blog&id=130&Itemid=200185&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


 

Temat  Data Godzina rozpo-
częcia i zakończenia Prowadzący 

Uczeń, dziecko z niepełnosprawnością w szkole : Spotkanie I - Dziecko, uczeń ze spektrum autyzmu. 22.05.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Żurek 
Rola oceny na lekcjach wychowania fizycznego. 23.05.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Wąsowicz 
„Promoting plurilingual and intercultural education" - prowadzenie w języku angielskim. 27.05.2014 r. 14.00 - 14.45 M. Lipska  
Jak szkoły wykorzystują edukacyjną wartość dodaną i porównywalne wyniki egzaminacyjne? 28.05.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Perczak 
Realizacja zasad partnerskiej współpracy nauczycieli z rodzicami w ramach konsultacji indywidualnych w szkole. 29.05.2014 r. 14.00 - 14.45 G. Bochenkiewicz 
Metoda projektu na zajęciach artystycznych w przedszkolu i szkole podstawowej. 30.05.2014 r. 14.00 - 14.45 S. Kurcab,  J. Mielczarek 

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 ”. 

 

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. 

 

Awans zawodowy nauczyciela 

Temat Dla kogo Termin Miejsce Zgłoszenia na warsztaty 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego -  
procedury związane z zakończeniem stażu. 
Odpłatność 5 zł/os.  

nauczyciele kontraktowi ubiegający się o awans na 
stopień nauczyciela minowanego 

05.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM” 
s. 244 

Jadwiga Mielczarek, Renata Lipniewska   
 Karty zgłoszenia  do 25.04.2014 r. 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowane-
go -  procedury związane  z zakończeniem stażu. 
odpłatność 5 zł/os.    

nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na 
stopień nauczyciela dyplomowanego 

06.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM” 
s. 244 

Jadwiga Mielczarek, Renata Lipniewska   
Karty zgłoszenia  do 25.04.2014 r. 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowe-
go - procedury związane z zakończeniem stażu. 
Odpłatność 5 zł/os. 

nauczyciele stażyści ubiegający się o awans na stopień 
nauczyciela kontraktowego 

07.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM” 
s. 237 

Katarzyna Wąsowicz 
 Karty zgłoszenia  do 25.04.2014 r. 

Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowane-
go -  procedury związane z zakończeniem stażu. 
Odpłatność 5 zł/os 

nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na 
stopień nauczyciela dyplomowanego 20.05.2014 r. 

godz. 15.00-18.00 
RODN „WOM” 

s. 236 
Elżbieta Doroszuk 

 Karty zgłoszenia  do 13.05.2014 r. 

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

Konsultacje indywidualne. zainteresowani nauczyciele 06.05.2014 r. 
godz. 14.05- 15.00 

Zespół Szkół w Koniecpolu  
ul. Szkolna 17 E. Bukowska 

Sprawdziany z matematyki - układać samodzielnie, czy 
korzystać z gotowych? 

nauczyciele matematyki z terenu objętego doradz-
twem 

21.05.2014 r. 
godz. 16.00- 17.30 Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu A. Wojciechowska 

Jak pracować metodą projektu edukacyjnego na lekcjach 
historii? 

nauczyciele wszystkich typów szkół 20.05.2014 r. 
godz. 15.00- 17.00 

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika  
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 

V Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w 
Rodzinie. 
Odpłatność 30 zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 05.05.2014 r. 

godz. 10.00-14.45 
RODN „WOM”  
Aula „FORUM” 

Elżbieta Doroszuk 
 Karty zgłoszenia  do 23.04.2014 r. 

VI Forum Edukacji Twórczej  „Artystyczna promenada”. nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

14.05.2014 r. 
godz. 15.00-17.00 

RODN „WOM”  
s. 231, 236,  237, 244 

Sylwia Kurcab 
 Karty zgłoszenia  do 07.05.2014 r. 

SEMINARIA 
Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna w świetle 
nauczania katechetycznego. 
Odpłatność: 5 zł/os. 

nauczyciele religii wszystkich 
typów szkół i placówek oświato-
wych 

28.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM”  
s. 244 

Iwona Karlak 
 Karty zgłoszenia  do 27.05.2014 r. 

WARSZTATY 
Cyfrowa szkoła: Jak Story Jumper zmotywuje uczniów do 
czytania? - elektroniczne dzienniczki lektur. 
0dpłatność: 20zł/os. 

nauczyciele bibliotekarze, nauczy-
ciele poloniści, nauczyciele eduka-
cji wczesnoszkolnej 

05.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM”  
s. 201 

Agata Arkabus, Anna Płusa 
 Karty zgłoszenia  do 28.04.2014 r. 

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
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=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


 

Cyfrowa szkoła: Tworzenie strony internetowej na potrzeby 
edukacji. 
0dpłatność: 20zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół 20.05.2014 r. 

godz. 15.00-18.00 
RODN „WOM”  

s. 201 
Agata Arkabus, Anna Płusa 

 Karty zgłoszenia  do 14.05.2014 r. 

Cyfrowa szkoła: Tworzenie multimedialnych prezentacji promo-
cyjnych i edukacyjnych na platformie Prezi. 
0dpłatność: 20 zł/os. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 27.05.2014 r. 

godz. 15.00-18.00 
RODN „WOM”  

s. 238 
Tomasz Karoń 

 Karty zgłoszenia  do 21.05.2014 r. 

Cyfrowa szkoła: Nowoczesne formy książki, czyli co wiemy o e-
bookach, audiobookach i czytelniach online. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół 

27.05.2014 r. 
godz. 15.00-18.00 

RODN „WOM”  
s. 244 

Agata Arkabus, Anna Płusa 
 Karty zgłoszenia  do 22.05.2014 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 

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=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_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

