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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 
czerwiec 2014 r. 

 

Wspomaganie kadry kierowniczej szkół/placówek 
I. Uprzejmie informuję, że w RODN „WOM” w Częstochowie odbędą się 3 i 4 czerwca 2014 r. (godz. 10.00 - 13.00) 
konferencje dla dyrektorów szkół podstawowych pt. „Podręczniki i materiały edukacyjne - zmiany planowane 
od roku 2014/2015”.  
Zagadnienia konferencji określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obejmują: 

1. prezentację regulacji prawnych towarzyszących wprowadzaniu bezpłatnych podręczników,  
2. prezentację zmian w przepisach dotyczących podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,  
3. informację na temat podręcznika dla klasy pierwszej szkoły podstawowej. 
Do udziału w konferencji należy logować się w wybranym przez siebie terminie poprzez platformę  

Śląskiego Kuratora Oświaty „System Obsługi Kuratorium” (SOK) e-dyrektor.kuratorium.katowice.pl. 
 
II. Zapraszamy także Państwa Dyrektorów na konferencję 10.06.2014 r. 

Temat Dla kogo Termin Miejsce 
Neurodydaktyka - czy wiedza o ludzkim mózgu zmieni szkołę? 

 Karty zgłoszenia  do 06.06.2014 r. 
dyrektorzy wszystkich typów szkół i placówek 10.06.2014 r. 

godz. 10.00 - 13.30 
RODN „WOM” 

Aula „Forum” 

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 Godziny rozpo-
częcia i zakończenia Prowadzący 

Co wspiera, a co hamuje procesy uczenia się? - neurodydaktyka w edukacji. 03.06.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Nieszporek,  E. Straszak 
Energetyka jądrowa- szansa czy zagrożenie. 04.06.2014 r. 14.00 - 14.45 A. Krawczyk 
Egzamin maturalny 2015 r. z historii i WOS-u. 10.06.2014 r. 14.00 - 14.45 E. Straszak 
Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 12.06.2014 r. 14.00 - 14.45 K. Kucharzewska 
Teaching foreign languages in creative and innovative ways. 13.06.2014 r. 14.00 - 14.45 M. Lipska 
Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. 17.06.2014 r. 14.00 - 14.45 M. Żyłka 
Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz I etapu edukacyjnego. 23.06.2014 r. 14.00- 14.45 J. Mielczarek, A. Klimza   

Przykłady dobrych praktyk 
RODN „WOM” w Częstochowie upowszechnia przykłady dobrych praktyk za pośrednictwem własnej strony internetowej 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 prze-
syłanie do nas materiałów do publikacji. 

 

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. 

 

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_content&view=category&layout=blog&id=130&Itemid=200185&lang=pl
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Wspomaganie nauczycieli prowadzone przez doradców metodycznych 
Temat Dla kogo Termin Miejsce Prowadzący 

Żołnierze wyklęci w edukacji historycznej. nauczyciele gimnazjów gminy Myszków 05.06.2014 r. 
godz. 11.00- 13.00 

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika 
w Myszkowie J. Durka 

Konkurs matematyczny dla uczniów szkół podstawowych. nauczyciele matematyki z terenu objętego doradz-
twem 

11.06.2014 r. 
godz. 09.00- 10.30 Gimnazjum nr 1 w Koniecpolu A. Wojciechowska 

Planowanie i organizowanie procesu dydaktyczno-
wychowawczego przez nauczycieli historii. 

nauczyciele wszystkich typów szkół 13.06.2014 r. 
godz. 15.00- 17.00 

Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika  
w Myszkowie J. Durka 

Ewaluacja programów nauczania z języka polskiego  
- wymiana doświadczeń. 

nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjum 16.06.2014 r. 
godz. 15.00- 16.30 

Zespół Szkół w Koniecpolu  
ul. Szkolna 17 E. Bukowska 

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

Tytuł Dla kogo Termin Miejsce Odpowiedzialny/Zgłoszenie udziału 
KONFERENCJA 

Wielokulturowość we współczesnej szkole - poczucie 
tożsamości narodowej. 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół, nauczyciele szkół z językami 
mniejszości narodowych i etnicz-
nych 

11.06.2014 r. 
godz. 13.00 

RODN „WOM”  
s. 237 

Ewa Nieszporek 
 Karty zgłoszenia  do 06.06.2014 r. 

WARSZTATY 
Cyfrowa szkoła: Trening kompetencji cyfrowych uczniów 
i nauczycieli z wykorzystaniem usług Google (szkolenie e-
learningowe). 

nauczyciele wszystkich przed-
miotów pracujący w szkołach gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych 

4-17.06.2014 r.  Platforma MOODLE 
RODN „WOM” 

Katarzyna Wilk 
 Karty zgłoszenia  do 06.06.2014 r. 

Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej 
szkoły (szkolenie e-learningowe). 

nauczyciele szkół gimnazjalnych 
9-27.06. 2014  r. Platforma MOODLE 

RODN „WOM” 
Agnieszka Perczak, Aleksandra Krawczyk 

 Karty zgłoszenia  do 06.06.2014 r. 
Metody i formy pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym. 
Odpłatność: 5 zł/os. 

nauczyciele przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego, 
edukacji wczesnoszkolnej 

13.06.2014 r. 
godz. 15.00-17.15 

RODN „WOM”  
s. 236 

Jadwiga Mielczarek, Sylwia Kurcab 
 Karty zgłoszenia  do 10.06.2014 r. 

Metody aktywne w edukacji zdrowotnej. 
Odpłatność: 5 zł/os. 

nauczyciele wychowania fizyczne-
go wszystkich typów szkół 

17.06.2014 r. 
godz.15.00 

RODN „WOM”  
s. 236 

Katarzyna Wąsowicz 
 Karty zgłoszenia  do 10.06.2014 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 

KONKURSY 
XVII Ogólnopolski  Konkurs  Krasomówczy im. Wojciecha 
Korfantego. 

uczniowie szkół ponadgimnazjal-
nych i gimnazjalnych 

rok szkolny 
2014/2015 

wrzesień/październik 
RODN „WOM” 

Sylwia Kurcab 
kurcab@womczest.edu.pl  

do 20.06.2014 r. 

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. 
 

 Z zakresu organizacji i zarządzania oświatą - czas trwania: 218 godz. 

 Oligofrenopedagogika - czas trwania: 260 godz. - ROZPOCZYNAMY W CZERWCU 2014 R. 

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - czas trwania: 270 godz. . - ROZPOCZYNAMY W CZERWCU 2014 R. 

 Terapia pedagogiczna - czas trwania: 270 godz. 

 Wychowanie do życia w rodzinie - czas trwania: 250 godz. 

 Bibliotekoznawstwo - czas trwania: 270 godz. 

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=39&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
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=40&lang=pl
mailto:kurcab@womczest.edu.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_contact&view=category&catid=56&Itemid=200141&lang=pl

