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W OFERCIE RÓWNIEŻ
1.	Program	kompleksowego	wsparcia	szkół	w	ich	projakościowym	rozwoju.	Struktura	
programu	wsparcia	szkół:
• Zgłoszenie	się	szkoły	do	programu.
• Podpisanie	porozumienia	pomiędzy	dyrektorem	szkoły	i	dyrektorem	RODN	„WOM”	 
w	Katowicach.

• Diagnoza	wstępna	–	analiza	czynników	kontekstowych	szkoły	i	określenie	
obszarów	do	rozwoju.

• Opracowanie	ogólnych	założeń	programu	działań.
• Pomoc	ośrodka	w	realizacji	procesu	kompleksowego	wsparcia	poprzez	koordynację	
szkoleń,	konsultacji	i	spotkań	z	ekspertami.

• Podsumowanie,	wspólnie	z	nauczycielami,	programu	wsparcia	poprzez	określenie	
stopnia	realizacji	założonych	celów.

• Wspólne	zaplanowanie	dalszych	projakościowych	działań	szkoły.
Przykłady	obszarów	wymagających	wsparcia:

• agresja	w	szkole,
• współpraca	z	rodzicami	i	otoczeniem,
• kształtowanie	kompetencji	kluczowych.

2.	Szkolenia	zespołów	przedmiotowych.
3.	Sieci	współpracy	i	samokształcenia.
4.	Konsultacje	merytoryczne	konsultantów	–	szczegóły	obszarów	tematycznych	
	 na	stronie	www.womkat.edu.pl
5.	Kluby	nauczycieli.	

DORADZTWO METODYCZNE
Zapraszamy	do	kontaktu	z	doradcami	metodycznymi.	Wypracowane	przez	nich	
materiały	metodyczne,	zaproszenia	na	szkolenia	oraz	przydatne	informacje	
na	stronie	www.womkat.edu.pl.	

Nowość!	Wykłady	off-line	dostępne	na	stronie	www.womkat.edu.pl.

Dołącz	do	nas!	 	/rodnwomkatowice

Pełna oferta na stronie: www.womkat.edu.pl
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Razem dla nowoczesnej oświaty

W roku szkolnym 2020/2021, w czasie pandemii, 
zorganizowaliśmy 5649 szkoleń, w których uczestniczyło 
35556 nauczycieli. Dziękujemy za zaufanie! 

Zapraszamy do ośrodka! Jak się doskonalić,  
to u najlepszych!

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH
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STAŁE, CYKLICZNE WYDARZENIA
w	Regionalnym	Ośrodku	Doskonalenia	Nauczycieli	

„WOM”	w	Katowicach

• Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” wraz z Giełdą Wydawców	–	największe	
wydarzenie	oświatowe	w	ośrodku,	organizowane	od	24	lat	we	współpracy	z	
wieloma	podmiotami,	których	działalność	sprzyja	podnoszeniu	jakości	pracy	
szkół.	

• Konferencja informatyczna	–	konferencja	z	ponad	20-letnią	tradycją,	będąca	
okazją	do	pogłębienia	wiedzy	i	poznania	nowoczesnego	oprogramowania.

• IX Wiosenna Akademia Zawodowców	–	spotkania	dyrektorów	i	wicedyrektorów	
szkół	podstawowych,	szkół	zawodowych,	pedagogów	oraz	szkolnych	doradców	
zawodowych.

• Akademia Innowacyjnego Nauczyciela WF	–	cykliczne	konferencje	łączące	teorię	
z	praktyką.

• Forum dydaktyki, czyli szkoła w praktyce	–	cykl	seminariów	i	warsztatów	dla	
nauczycieli	o	krótkim	stażu.

• II Śląski Kongres Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej	–	wydarzenie	będące	
okazją	do	wymiany	doświadczeń	i	poszukiwania	inspiracji	metodycznych.

• VI Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	–	inspirujące,	doroczne	
spotkanie	nauczycieli	przedszkoli,	mających	okazję	uczestniczyć	w	różnego	rodzaju	
warsztatach,	wykładach	i	formach	wymiany	doświadczeń.

• V Śląskie Konfrontacje Humanistyczne	–	twórcze	spotkania	nauczycieli	różnych	
dziedzin	humanistyki	szkolnej	(listopad	2021	r.).

• VI Śląski Kongres Prawa Oświatowego	–	wydarzenie	dla	kadry	zarządzającej	 
i	nauczycieli	(październik	2021	r.).	

• Prawo w pracy dyrektora szkoły (placówki)	–	cykl	4	konferencji	rocznie	
poświęconych	praktycznemu	stosowaniu	prawa	w	pracy	dyrektora	szkoły	oraz	
placówki.

• XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej	(dawniej	EWD)	(czerwiec	2022	r.).

• Cztery pory roku w skansenie	–	coroczny	cykl	inspirujących	konferencji,	organizowa-
ny	wspólnie	z	Muzeum	„Górnośląski	Park	Etnograficzny	w	Chorzowie”	dla	nauczycie-
li	wszystkich	specjalności.

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH
jest jednostką oświatową Samorządu Województwa Śląskiego
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Kursy kwalifikacyjne

Tytuł szkolenia Adresat
Liczba
godzin

Kurs kwalifikacyjny z zakresu 
zarządzania oświatą

 � Cena kursu: 1 600 zł

Nauczyciele  wszystkich specjalności i poziomów 
nauczania, niezależnie od stopnia awansu zawo-
dowego, którzy chcą nabyć kwalifikacje do zarzą-
dzania szkołami i placówkami oświatowymi. 
Terminy kursu dostosowane do terminów kon-
kursów na dyrektora. 
Kurs daje uprawnienia tożsame ze studiami 
podyplomowymi.

216

Kurs kwalifikacyjny z zakresu 
przygotowania pedagogiczne-
go dla nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu

 � Cena kursu: 1 200 zł

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu 150

Kurs pedagogiczny dla instruk-
torów praktycznej nauki zawodu

 � Cena kursu: 450 zł

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu 48

Wychowanie do życia w rodzinie Szczegóły po zmianie rozporządzenia

Kursy nadające uprawnienia

Tytuł szkolenia Adresat Uzyskane uprawnienia

Pierwsza pomoc 

 � Liczba godzin: 30 
 � Cena kursu: 550 zł

Nauczyciele przedmiotu edukacja 
dla bezpieczeństwa

Prowadzenie zajęć eduka-
cyjnych z zakresu pierw-
szej pomocy – uprawnie-
nia są przyznane na 5 lat

Kurs na kierowników 
wypoczynku

 � Liczba godzin: 10
 � Cena kursu: 100 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum 
średnim wykształceniem, minimum 
3-letnim doświadczeniem w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej lub 
opiekuńczo-wychowawczej w okre-
sie ostatnich 15 lat

Pełnienie funkcji kierow-
nika kolonii, obozów i ma-
łych form wypoczynku

Kurs na wychowaw-
ców wypoczynku 

 � Liczba godzin: 36
 � Cena kursu: 250 zł

Osoby pełnoletnie, z minimum 
średnim wykształceniem, zain-
teresowane przygotowaniem do 
pełnienia funkcji wychowawcy 
wypoczynku

Pełnienie funkcji wycho-
wawcy kolonii, obozów 
i małych form wypo-
czynku 

Informacje merytoryczne, organizacyjne i zgłoszenia: www.womkat.edu.pl

Kontakt: Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.pl; szkolenia@womkat.edu.pl 
    32 203 66 56; 32 203 66 40
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Szkolenia rad pedagogicznych

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Zakres tematyczny Prowadzący

Bezpieczny Internet

 � Cyberhigiena 
 � Aspekty prawne i praktyczne zagrożeń w Internecie

Andrzej Musiał oraz eksper-
ci współpracujący z RODN 
„WOM” w Katowicach

 � Bezpieczeństwo w sieci Ekspert zewnętrzny 
z zakresu IT � O bezpieczeństwie w sieci inaczej (cyfrowy wizerunek, 

cyfrowe ślady, prywatność w sieci)

Przestępczość w szkole (placówce)

 � Przemoc, agresja − aspekty prawne i praktyczne
 � Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych  

i interwencyjnych

dr Paweł Matyszkiewicz

Rodzice a szkoła

 � Prawa oraz obowiązki rodzica i ucznia w kontekście 
realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Adam Pukocz

 � Rodzic w rzeczywistości szkolnej w świetle nowej pod-
stawy programowej

 � Jak komunikować się z roszczeniowym rodzicem?

dr Paweł Matyszkiewicz
 

Bezpieczeństwo imprez szkolnych

Organizacja wycieczek szkolnych w kontekście odpowie-
dzialności nauczycieli

dr Jerzy Grad 
Mariola Lux

BHP szkolnych imprez a odpowiedzialność nauczycieli i 
dyrektorów

dr Tomasz Grad

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Zakres tematyczny Prowadzący

Skuteczne nauczanie

 � Metody i techniki skutecznego uczenia − nauczania
 � Nauka przyjemnością
 � Kształcenie umiejętności uczenia się wymogiem XXI wieku

dr Paweł Matyszkiewicz
dr Barbara Czwartos
Aleksandra Gorzelik

Zgłoszenia: Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.pl; szkolenia@womkat.edu.pl
Kontakt: 32 203 66 56; 32 203 66 40
W zależności od decyzji dyrektora i stanu epidemicznego, szkolenia członków 
rad pedagogicznych mogą być prowadzone zarówno w wersji stacjonarnej, jak 
i on-line.
Koszt szkolenia: w wersji stacjonarnej – 1 000 zł, w wersji on-line – 800 zł



SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH

 5Kontakt: e-mail: kursy@womkat.edu.pl; szkolenia@womkat.edu.pl; tel.: 32 203 66 40; 32 259 98 85

Zakres tematyczny Prowadzący

 � Praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK do wzmacniania 
empatii oraz badania potrzeb w środowisku klasowym i 
szkolnym 

Aldona Ferdyn
Aleksandra Gorzelik

 � Metody rozpoznawania potrzeb w zakresie komunikacji 
i współpracy w środowisku szkolnym

 � Praca z uczniem z trudnościami w nauce dr Barbara Czwartos
Aleksandra Gorzelik � Implikacje neurodydaktyczne w podnoszeniu jakości kształ-

cenia

 � Projekt edukacyjny − skuteczne planowanie, motywowanie 
i aktywizowanie uczniów

Aleksandra Gorzelik

 � Cztery filary skutecznego działania w szkole i poza nią

 � Storytelling, czyli jak opowiadając uczyć lepiej Krzysztof Bednarek

Kompetencje kluczowe

 � Kompetencje kluczowe – pojęcie i planowanie pracy lekcyjnej Cezary Lempa
dr Ewa Chorąży 
Maria Syta
Mariola Lux
dr Barbara Czwartos
Aleksandra Gorzelik

Aktywność i kreatywność w procesie uczenia się i nauczania

 � Jak rozwijać kreatywność uczniów? Krzysztof Bednarek
Mariola Lux
dr Barbara Czwartos

 � Aktywizowanie ucznia na lekcji języka obcego dr Barbara Czwartos

Narzędzia i metody

 � Wykorzystanie nowoczesnego myślenia projektowego (Desi-
gn Thinking) w planowaniu i realizacji zadań szkoły

Aleksandra Gorzelik

 � Wychowanie do wartości we współczesnym świecie: eduka-
cja międzykulturowa

 � Rozwijanie kreatywności i innowacyjności z wykorzysta-
niem otwartych zasobów edukacyjnych

 � Metoda eksperymentu na przedmiotach przyrodniczych Mariola Lux

 � Wykorzystanie aplikacji do samodzielnego przygotowania 
materiałów dydaktycznych 

dr Barbara Czwartos

Chcesz być na bieżąco? 
Dołącz do nas na FB!

www.facebook/rodnwomkatowice
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Edukacja zawodowa i ustawiczna

Zakres tematyczny Prowadzący

 � Motywowanie uczniów szkół branżowych do nauki Maria Kaczmarek

 � Metody i narzędzia przydatne w diagnozowaniu umie-
jętności zawodowych uczniów kontynuujących edukację 
w szkołach branżowych

 � Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów (słu-
chaczy) w kształceniu zawodowym 

Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Zakres tematyczny Prowadzący

 � Zajęcia integracyjne z elementami emisji głosu 
Szkolenie wyjazdowe 
Liczba godzin: 10

Marianna Kłyk 
Ekspert zewnętrzny − artysta 
Filharmonii Śląskiej

 � Zajęcia integracyjne 
Szkolenie wyjazdowe lub stacjonarne w siedzibie 
szkoły
Liczba godzin: 5

Marianna Kłyk

Rozwój osobisty nauczyciela

 � Emisja głosu i technika mówienia z elementami 
logorytmiki 

Marianna Kłyk 
Ekspert zewnętrzny − artysta 
Filharmonii Śląskiej

 � Korzystanie z internetowych źródeł poprawności 
językowej

dr Mirella Zajega

 � Stres w pracy nauczyciela – przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu

 � Budowanie autorytetu nauczyciela

Krzysztof Bednarek

 � Jak zorganizować proces rozwoju zawodowego 
nauczycieli w szkole?

Maria Syta

Komunikacja wewnątrzszkolna 

 � Skuteczna komunikacja fundamentem dobrych 
relacji w szkole

Krzysztof Bednarek

 � Semantyka zdrowego myślenia dr Mirella Zajega

 � Wywieranie wpływu na ludzi. Niezbędnik dyrek-
tora

dr Tomasz Grad

Jak przygotować się do pracy z uczniami i z rodzicami?

 � Jak dbać o gardło w zawodzie nauczyciela – dieta  
i emisja głosu

 � Komunikacja pozawerbalna: mowa ciała i nauczy-
cielski dress code

dr Mirella Zajega
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Zakres tematyczny Prowadzący

 � Nauczyciel świetnym wychowawcą. Jak to zrobić?
 � Skuteczna współpraca z rodzicami w szkołach  

i placówkach
 � Komunikacja z rodzicem. Jak rozmawiać, aby 

uzyskać porozumienie?
 � Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozu-

mieć i jak z nim współpracować?

Maria Syta

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Zakres tematyczny Prowadzący

Organizacja pracy szkoły

 � Zadanie edukacyjne, czyli skuteczne wspieranie aktywności 
ucznia

dr Ewa Chorąży

 � Egzamin ósmoklasisty z wybranych przedmiotów dr Ewa Chorąży
Cezary Lempa
Adam Pukocz

 � Promocja szkoły (przedszkola; placówki) − kreowanie jej 
wizerunku

Krzysztof Bednarek

Prawne aspekty funkcjonowania szkoły

 � Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów dr Ewa Chorąży
Cezary Lempa
Adam Pukocz

 � Ocenianie jako ważny element procesu kształcenia dr Ewa Chorąży
Cezary Lempa

 � Polityka antymobingowa w szkole (przedszkolu) Cezary Lempa

 � Od wyniku egzaminu zewnętrznego do programu poprawy 
efektów kształcenia

dr Ewa Chorąży
Cezary Lempa

 � Wolontariat w szkole
 � Samorząd szkolny

Cezary Lempa
Adam Pukocz

 � Działania innowacyjne w szkole/przedszkolu Cezary Lempa

 � Prawa i obowiązki rodzica i ucznia w kontekście realizacji 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

 � Odpowiedzialność prawna nauczycieli
 � Nauczyciel jako osoba z uprawnieniami dla funkcjonariuszy 

publicznych

dr Jerzy Grad 
Adam Pukocz

Potrzebujesz konsultacji?
Nasi konsultanci są do dyspozycji! Wykaz obszarów tematycznych na stronie:

www.womkat.edu.pl/Info/Obszary_konsultacji_w_poszczególnych_Pracowniach
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Technologie informacyjno-komunikacyjne

Zakres tematyczny Prowadzący

TIK w pracy nauczyciela

 � Cyfrowy nauczyciel − nowoczesne metody dydaktyki cyfrowej
 � Dydaktyka cyfrowa w epoce smartfona − technologia BYOD
 � Gamifikacja i grywalizacja w nauczaniu hybrydowym 
 � TiK w nauczaniu przedmiotowym 
 � TiKowy niezbędnik w pracy nauczyciela
 � WebQuest jako strategia i środek kształcenia kompetencji klu-

czowych uczniów

Marek Szafraniec

 � Tablica interaktywna i komputer w edukacji:
• przedszkolnej
• wczesnoszkolnej

UWAGA: szkolenie jest dostosowane do modelu tablicy, jaki posiada przedszkole, szkoła.

Ekspert zewnętrzny 
z zakresu IT

 � Praca z tablicą interaktywną z wykorzystaniem oprogramowa-
nia edukacyjnego 

UWAGA: szkolenie jest dostosowane do modelu tablicy, jaki posiada szkoła.

 � Canva – jak stworzyć efektowne publikacje szkolne

 � Dydaktyka w chmurze –wykorzystanie aplikacji chmurowych w 
nauczaniu i sprawdzaniu wiadomości

 � Zainspiruj się nauczycielu! Ciekawe narzędzia TIK do wykorzy-
stania na lekcjach

 � Aplikacje chmurowe w dydaktyce – Padlet, Pinterest i inne pro-
gramy do komunikacji i tworzenia zasobów wiadomości 

 � Nauczanie zdalne – Microsoft Teams Sebastian Buczyński

 � Szkoła on-line – Office 365

Wychowanie – profilaktyka – edukacja zdrowotna

Zakres tematyczny Prowadzący

 � Zapobieganie i profilaktyka agresji dr Paweł Matyszkiewicz

 � Stany depresyjne, autoagresja i próby samobójcze. Inter-
wencje kryzysowe oraz profilaktyka psychopedagogiczna 
w świetle odpowiedzialności prawnej

Ekspert zewnętrzny 
− psycholog, przedstawi-
ciel policji 

 � Edukacja zdrowotna i profilaktyka w okresie pandemii. 
Zadania szkoły, dyrektorów i nauczycieli

dr Tomasz Grad

 � Profilaktyka uzależnień  Marianna Kłyk

 � Rozwiązywanie konfliktów w szkole

 � Profilaktyka i uzależnienie:
• od alkoholu
• od nikotyny
• od narkotyków
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Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Zakres tematyczny Prowadzący

 � Innowacyjny nauczyciel – innowacyjne przedszkole Dorota Kozioł-Żurawska
− doradca metodyczny � Doradztwo edukacyjno-zawodowe w przedszkolu

 � Edukacja poza murami przedszkola. Wykorzystanie potencja-
łu środowiska do wzbogacenia zajęć dydaktycznych 

 � Organizacja zajęć wspierających rozwój dziecka o SPE, dziec-
ka z WWR, w trakcie bieżącej pracy 

 � Elementy arteterapii w edukacji przedszkolnej

 � Dziecko i książka. Wprowadzenie przedszkolaka w świat 
literatury. Jak zachęcić przedszkolaka do zgłębiania tajemnic 
literatury? Wykorzystanie idei M. Swędrowskiej w praktyce 
nauczyciela

Wioleta Mueller-Ko-
nieczny
− doradca metodyczny

 � Edukacja matematyczna w przedszkolu

 � Flashcards in action − zabawy językowe przedszkolaka

 � Rozwijanie kompetencji kluczowych:
• w edukacji wczesnoszkolnej
• w przedszkolu

Elżbieta Brol

 � Bezpieczny TIK w pracy nauczyciela:
• edukacji wczesnoszkolnej
• przedszkola

 � Rozwijanie myślenia krytycznego:
• w przedszkolu
• w edukacji wczesnoszkolnej

 � Rozwój emocjonalny małego dziecka − elementy TUS

 � Edukacja przez ruch wg D. Dziamskiej Ekspert zewnętrzny 
− trener � Pozytywna dyscyplina w przedszkolu

 � Edukacja matematyczna w pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi

Ekspert zewnętrzny 
− pracownik UŚ

UWAGA
Szkolenia zamieszczone w informatorze

nie wyczerpują tematyki form 
proponowanych przez RODN „WOM” w Katowicach

Ofertę dostosowujemy do zgłaszanych do ośrodka 
potrzeb poszczególnych szkół.

Dotyczy to również szkoleń wyjazdowych.

Stale aktualizowane informacje na stronie: 
www.womkat.edu.pl
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Kursy doskonalące

Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych

Tytuł Zakres tematyczny 

Nauczyciel na wycieczce 
specjalistycznej − obo-
wiązki i odpowiedzial-
ność

 � Liczba godzin: 10

Prawne aspekty organizacji wycieczek. Wycieczki specjali-
styczne − zasady bezpieczeństwa w górach i nad wodą. Obo-
wiązki i odpowiedzialność nauczycieli.

 � Informacje merytoryczne:
M. Lux: 32 258 13 97 w. 119; ml@womkat.edu.pl
M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Dydaktyka przedmiotowa i narzędzia dydaktyczne

Tytuł Zakres tematyczny 

Jak zapewnić suk-
ces na egzaminie 
ósmoklasisty ucznio-
wi, nauczycielowi i 
szkole?

 � Liczba godzin: 10

Analiza wyników egzaminacyjnych i obszarów mających wpływ 
na sukces egzaminacyjny. Metody i formy pracy efektywnie 
kształtujące umiejętności oceniane na egzaminie zewnętrznym.

 � Informacje merytoryczne:
dr E. Chorąży:32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl 
C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl 

Konstruowanie testu 
i ocena przydatności 
testów sprawdzają-
cych stosowanych w 
szkole

 � Liczba godzin: 35 
(w tym 15 godz. 
pracy własnej)

Od wymagania (podstawy programowej) do zadania egzamina-
cyjnego − sprawdzającego. Zasady konstruowania testu. Analiza 
ilościowa i jakościowa testu. 

 � Informacje merytoryczne:
dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl 
A. Pukocz: 32 258 13 97 w. 223; apukocz@womkat.edu.pl
C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl

Metodyka nauczania 
przedmiotu: wy-
chowanie do życia 
w rodzinie w szkole 
podstawowej 

 � Liczba godzin: 40 

Podstawa prawna przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 
Struktura programu nauczania. Struktura formalna lekcji. Analiza 
przykładowych scenariuszy lekcji wg programu autorskiego M. Kłyk. 
Współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w realizacji przedmiotu. 

 � Informacje merytoryczne:
M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Zgłoszenia wyłącznie on-line: www.womkat.edu.pl
W zależności od stanu epidemicznego, kursy doskonalące mogą być prowa-
dzone zarówno w wersji stacjonarnej, on-line, jak i hybrydowej. Szczegóły 
organizacyjne, karty zgłoszeniowe, cena i terminy rozpoczęcia zajęć na stronie 
ośrodka.
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Tytuł Zakres tematyczny 

Metodyka nauczania 
przedmiotu: wy-
chowanie do życia 
w rodzinie w szkole 
ponadpodstawowej 

 � Liczba godzin: 40 

Podstawa prawna przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. 
Struktura programu nauczania. Struktura formalna lekcji. Ana-
liza przykładowych scenariuszy lekcji wg programu autorskiego 
M. Kłyk. Współpraca z rodzicami. Współpraca z radą pedagogicz-
ną i rodzicami w realizacji przedmiotu.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Jak pomóc uczniowi 
się uczyć. Metody 
stymulacji pamięci i 
rozwoju intelektu

 � Liczba godzin: 15

Metody pracy rozwijające wyobraźnię i kreatywność ucznia, 
jego zainteresowania i pasje, ćwiczenia rozwijające umiejętności 
efektywnej współpracy w grupie. Praca z uczniem dyslektycz-
nym, nadpobudliwym, autystycznym, niepełnosprawnym 
i przewlekle chorym. 

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 258 13 97 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Myślografia − sposób 
na zapisywanie myśli

 � Liczba godzin: 10

Zasady myślenia wizualnego. Półkule mózgowe, kreatywność 
nauczyciela i ucznia. Twórcza kradzież. Myślografia jako alterna-
tywna metoda pracy na lekcji. 

 � Informacje merytoryczne: 
M. Lux: 32 258 13 97 w. 119; ml@womkat.edu.pl

Źródła ikonograficzne 
i konteksty kulturowe 
w nauczaniu historii 

 � Liczba godzin: 10

Analiza egzaminów z historii w kontekście podstawy programo-
wej. Teksty kultury jako element zadań egzaminacyjnych (plakat 
propagandowy, malarstwo historyczne, moda i heraldyka). 

 � Informacje merytoryczne:
dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

Debata oksfordzka 
jako narzędzie roz-
wijania kompetencji 
językowych i obywa-
telskich 

 � Liczba godzin: 20

Zasady debaty oksfordzkiej jako skutecznego narzędzia eduka-
cyjnego. Nauka logicznego rozumowania i argumentowania, czy-
li praktyczna nauka tworzenia, rozgrywania i prowadzenia debat 
w klasie na wszystkich przedmiotach i lekcjach wychowawczych. 
Przygotowanie do turniejów. 

 � Informacje merytoryczne:
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

Edukacja medialna 
na przedmiotach hu-
manistycznych

 � Liczba godzin: 20

Wykorzystanie filmu oraz różnorodnych zasobów internetowych 
(w tym nowych mediów) na zajęciach z plastyki, języka polskiego 
i historii. Tworzenie autorskich scenariuszy zajęć interdyscypli-
narnych.

 � Informacje merytoryczne:
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl
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Tytuł Zakres tematyczny 

GeoGebra na mate-
matyce

 � Liczba godzin: 20

Konto na geogebra.org i zasady funkcjonowania społeczności 
użytkowników GeoGebry. Otwarte zasoby GeoGebry.
Przygotowywanie  materiałów dydaktycznych wspomagających 
pracę z uczniami w szkole podstawowej i średniej.

 � Informacje merytoryczne:
M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Metody aktywizujące, 
TIK i nie tylko na lek-
cjach matematyki – od 
szkoły podstawowej 
do matury

 � Liczba godzin: 15

Metoda WebQuest na lekcjach matematyki. Uczniowskie Forum 
Naukowe – doświadczenia na matematyce. Nowoczesne, aktywi-
zujące metody nauczania.

 � Informacje merytoryczne:
M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Jak uczyć skutecznie 
i atrakcyjnie matema-
tyki w szkole podsta-
wowej

 � Liczba godzin: 20

Gry i zabawy matematyczne. Jak przygotować uczniów do egza-
minu? Nowoczesne metody nauczania matematyki.

 � Informacje merytoryczne:
M. Syta: 32 258 13 97 w. 119; msyta@womkat.edu.pl

Języki obce

Tytuł Zakres tematyczny – odbiorcy 

Kurs języka niemiec-
kiego
 − poziom A1 

 � Liczba godzin: 60  
(2 godz. lekcyjne 
raz w tygodniu)

Kurs dla osób, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej w sytuacjach życia co-
dziennego. Poznanie podstawowych zwrotów i wyrażeń pozwala-
jących nawiązać kontakt.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl

Kurs języka niemiec-
kiego 
− poziom A2

 � Liczba godzin: 60  
(2 godz. lekcyjne 
raz w tygodniu)

Kurs dla osób na początkowym etapie znajomości języka niemiec-
kiego.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl

Kurs języka niemiec-
kiego  
– poziom średnio 
zaawansowany (B1)

 � Liczba godzin: 60 
(2 godz. lekcyjne 
raz w tygodniu)

Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej w różnych sytuacjach. 
Kształcenie kompetencji gramatyczno-leksykalnej. Kształcenie 
umiejętności rozumienia tekstów autentycznych.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl
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Tytuł Zakres tematyczny – odbiorcy 

Kurs języka angiel-
skiego 
− poziom A2

 � Liczba godzin: 60 

Kurs dla osób na początkowym etapie znajomości języka angiel-
skiego.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl

Kurs języka angiel-
skiego 
− poziom A2+

 � Liczba godzin: 60 

Kurs dla osób na poziomie średnio zaawansowanym, które chcą 
rozwinąć sprawność mówienia i kompetencję komunikacyjną.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl

Narzędzia i zasoby in-
ternetowe w naucza-
niu języków obcych

 � Liczba godzin: 10

Kurs dla osób o co najmniej podstawowych umiejętnościach w 
posługiwaniu się TIK, pragnących je doskonalić, tak aby prowa-
dzić lekcje języka obcego z ich zastosowaniem.

 � Informacje merytoryczne:
dr B. Czwartos: 32 258 13 97 w. 122; bczwartos@womkat.edu.pl

Edukacja zawodowa i ustawiczna

Tytuł Zakres tematyczny 

Metodyka pracy kadry dy-
daktycznej na pozaszkol-
nych formach kształcenia 
ustawicznego

 � Liczba godzin: 30

Podstawy prawne. Specyfika uczenia się człowieka dorosłego. 
Strategie i metody uczenia się. Ocenianie osiągnięć. Planowa-
nie zajęć.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl

Pomiar wyników kształ-
cenia zawodowego – bu-
dowanie zadań spraw-
dzających umiejętności 
praktyczne

 � Liczba godzin: 30

Taksonomia celów praktycznych wg B. Niemierki. Kryteria we-
ryfikacji wynikające z zapisów PPKZSB. Etapowe konstruowa-
nie zadań sprawdzających umiejętności praktyczne. Analiza 
ilościowa i jakościowa testowania umiejętności psychomoto-
rycznych.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl 

Planowanie dydaktycz-
ne pracy specjalistów 
zatrudnionych na sta-
nowiskach nauczycieli 
kształcenia zawodowego

 � Liczba godzin: 30

Podstawy prawne planowania dydaktycznego. Dokumentacja 
pedagogiczna. Cele kształcenia zawodowego. Metody i formy 
pracy. Ocenianie osiągnięć uczniów i słuchaczy.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kaczmarek: 32 259 98 48; mkaczmarek@womkat.edu.pl 

PROPOZYCJE SZKOLENIOWE DORADCÓW METODYCZNYCH:
www.womkat.edu.pl 

Zakładka: Doradztwo metodyczne
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Biblioteki szkolne. Edukacja twórcza

Tytuł Zakres tematyczny 

Biblioterapia w szkole – 
I i II stopień

 � Liczba godzin: 50

Psychologiczne podstawy biblioterapii, terapeutyczna funk-
cja literatury. Metody i techniki stosowane w biblioterapii. 
Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem modeli 
biblioterapeutycznych.

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Biblioterapia w szkole – 
III stopień
Wymagania: ukończone kursy Bi-
blioterapia w szkole – I i II stopień

 � Liczba godzin: 20

Wykorzystanie biblioterapii w pracy z uczniami o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych: z zaburzeniami dysleksji, deficytami 
uwagi, ADHA, oraz z uczniami niepełnosprawnymi i przewle-
kle chorymi, z uzależnieniami, anoreksją, bulimią, itp.

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Bajkoterapia i jej prak-
tyczne wykorzystanie w 
pracy z dziećmi

 � Liczba godzin: 20

Wykorzystanie bajek i baśni psychoedukacyjnych, psychotera-
peutycznych, relaksacyjnych i filozoficznych  w pracy z dzieć-
mi, w tym z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych  
i czytelniczych. Kurs zawiera elementy pedagogiki zabawy. 

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Kreatywne formy pracy 
z książką

 � Liczba godzin: 15

Różnorodne formy pracy i zabawy z książką w formie multi-
sensorycznej, teatru narracyjnego kamishibai, picturebooków, 
książek artystycznych pop-up i pop-art, komiksów, wydaw-
nictw kreatywnych i multimediów. Wpływanie poprzez książ-
kę na różne obszary kompetencyjne dzieci: koncentracji, komu-
nikacji, kreatywności, inteligencji emocjonalnej i wrażliwości 
oraz wiedzy i wyobraźni.

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

#bibliotekawsieci – 
narzędzia internetowe 
wspierające pracę na-
uczyciela bibliotekarza

 � Liczba godzin: 15

Internetowe narzędzia wykorzystywane do promocji działań bi-
blioteki i komunikacji z czytelnikiem: wirtualne tablice, tworzenie 
plakatów i innych materiałów promocyjnych w programie Canva. 
Opracowanie quizów i testów w formularzach Google.

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl

Blog biblioteczny

 � Liczba godzin: 10

Projektowanie i prowadzenie bloga bibliotecznego na platfor-
mie Blogger. Dodawanie postów, edycja i modyfikacja. Doda-
wanie grafik, audio i wideo.

 � Informacje merytoryczne:
A. Ferdyn: 32 203 59 67 w. 201; aferdyn@womkat.edu.pl
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Kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela

Tytuł Zakres tematyczny 

ABC młodego nauczy-
ciela

 � Liczba godzin: 15

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole. Sprawdziany i 
quizy on-line. Prawo autorskie w pracy nauczyciela – jak nie 
pogubić się w gąszczu przepisów. Design Thinking – praca 
metodą projektów w szkole. Komunikacja werbalna i pozawer-
balna w pracy nauczyciela.

 � Informacje merytoryczne:
dr Mirella Zajega: 32 258 13 97 w. 201; 
mzajega@womkat.edu.pl

Aerobic mentalny – me-
tody i techniki pamię-
ciowe

 � Liczba godzin: 15

Jak zapamiętujemy. Metoda skojarzeń. Zakładki obrazkowe, 
rzymski pokój i inne.

 � Informacje merytoryczne:
dr Mirella Zajega: 32 258 13 97 w. 201; 
mzajega@womkat.edu.pl

Emisja głosu i technika 
mówienia z elementami 
logorytmiki

 � Liczba godzin: 20

Czynniki wpływające na prawidłową emisję głosu – ćwiczenia.
Ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne. Wykorzystanie elementów 
logorytmiki do prawidłowej emisji głosu.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl 

Trener w oświacie 
i zarządzaniu

 � Liczba godzin: 160

Kurs kompetencji trenerskich dla osób prowadzących zajęcia z 
dorosłymi. W programie m.in.: kompetencje trenera, prowa-
dzenie grupy, autoprezentacja, specyfika nauczania dorosłych, 
emisja głosu,  e-learning, komunikacja w grupie, stres w pracy 
trenera, superwizja.

 � Informacje merytoryczne:
dr Tomasz Grad: 32 258 13 97 w. 208; tg@womkat.edu.pl

Organizacja, zarządzanie i prawo w oświacie

Tytuł Zakres tematyczny 

Warunki i sposób 
oceniania wewnątrz-
szkolnego uczniów

 � Liczba godzin: 17 
(w tym 5 godzin 
pracy własnej)

Przepisy prawne regulujące ocenianie. Od wymagania (podstawy 
programowej) do zadania egzaminacyjnego − sprawdzające-
go. Zasady konstruowania i oceniana zadań. Analiza ilościowa 
i jakościowa zadań. Konstruowanie oceny, w tym kształtującej. 
Korelacja pomiędzy ocenianiem a wynikami uczenia się ucznia.

 � Informacje merytoryczne:
dr E. Chorąży: 32 259 98 35; echorazy@womkat.edu.pl 
A. Pukocz: 203 59 67 w. 223; apukocz@womkat.edu.pl
C. Lempa: 32 258 13 97 w. 221; cezaryl@womkat.edu.pl 
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Kształcenie specjalne

Tytuł Zakres tematyczny 

Praca z dzieckiem z za-
burzeniami ze spektrum 
autyzmu w przedszkolu 
(szkole)

 � Liczba godzin: 20

Warunki zewnętrzne do pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu. Mowa i komunikacja interpersonalna w pracy 
z dzieckiem. 

 � Informacje merytoryczne:
M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Alternatywne formy ko-
munikacji z dzieckiem

 � Liczba godzin: 20

Przegląd systemów komunikacji wspomagającej i alternatyw-
nej. Założenia metodyczne wprowadzania systemów AAC. Wy-
korzystanie metody PECS w pracy z dzieckiem autystycznym.

 � Informacje merytoryczne:
M. Kłyk: 32 258 13 97 w. 224; mk@womkat.edu.pl

Zaburzenia integracji 
sensorycznej u dzieci,  
a szkolna rzeczywistość

 � Liczba godzin: 10

Czym jest integracja sensoryczna? Obszary zaburzeń, terapia 
i diagnostyka, metody pracy z dzieckiem z zaburzeniami SI, 
organizacja przestrzeni klasowej, indywidualne metody sty-
mulacji dziecka. Część praktyczna: opracowanie praktycznych 
ćwiczeń i wykorzystanie dostępnych środków w środowisku 
szkolnym.

 � Informacje merytoryczne:
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Technologie informacyjno-komunikacyjne

Tytuł Zakres tematyczny 

Jak stworzyć scenariusz 
interaktywnej lekcji z 
wykorzystaniem mobil-
nych aplikacji edukacyj-
nych?

 � Liczba godzin: 12

Rola mobilnych aplikacji edukacyjnych i zasobów cyfrowych w 
scenariuszach lekcji. Struktura scenariusza lekcji. Praca wła-
sna nad scenariuszem lekcji.

 � Informacje merytoryczne:
M. Szafraniec: 32 258 13 97 w. 216; 
mszafraniec@womkat.edu.pl

Jak projektować zadania 
edukacyjne z wyko-
rzystaniem zasobów 
cyfrowych?

 � Liczba godzin: 12

Tworzenie zadań edukacyjnych z wykorzystaniem zasobów 
cyfrowych, których celem jest aktywizacja uczniów, wprowa-
dzanie grywalizacji i metody odwróconej klasy.

 � Informacje merytoryczne:
M. Szafraniec: 32 258 13 97 w. 216; mszafraniec@womkat.edu.pl

Jak przygotować in-
teraktywne lekcje na 
tablety i smartfony?

 � Liczba godzin: 12

Doskonalenie umiejętności tworzenia interaktywnych lekcji, w 
ramach których uczniowie wykorzystują swoje tablety i smart-
fony zgodnie z technologią BYOD. 

 � Informacje merytoryczne:
M. Szafraniec: 32 258 13 97 w. 216; mszafraniec@womkat.edu.pl
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Tytuł Zakres tematyczny 

Wykorzystanie tablicy 
multimedialnej w dy-
daktyce

 � Liczba godzin: 15

Obsługa tablicy multimedialnej i jej wykorzystanie w dydakty-
ce z zastosowaniem darmowych programów z Internetu.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl 

Office 365 − szkoła 
w chmurze

 � Liczba godzin: 15

Bezpłatna usługa Office 365 Education (dla szkół). Praca w 
chmurze – OneDrive − aplikacje − Word, PowerPoint, Excel, 
OneNote, Sway, Forms. Microsoft Teams.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

WordPress − tworzenie 
nowoczesnych stron 
www

 � Liczba godzin: 20

Środowisko WordPress 5. Instalacja i konfiguracja − domena, 
hosting, baza danych, serwer ftp. Wtyczki. Motywy. Respon-
sywność. Bezpieczeństwo strony. Optymalizacja. Wstęp do 
pozycjonowania.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Podstawy programowa-
nia w języku C++ dla 
nauczycieli szkół ponad-
podstawowych

 � Liczba godzin: 20

Zintegrowane środowisko programistyczne – Code Blocks. 
Rozwiązywanie problemów, zadań za pomocą języka C++. 
Poznanie praktycznych algorytmów.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Podstawy programowa-
nia w języku C++ dla 
nauczycieli szkół podsta-
wowych

 � Liczba godzin: 20

Wprowadzenie do programowania w C++. Pojęcie zmiannej. In-
strukcje warunkowe. Pętle. Własne funkcje. Tablice. Ciągi znaków.

 � Informacje merytoryczne: 
 A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

GIMP – darmowy Pho-
toshop

 � Liczba godzin: 20

Środowisko GIMP – instalacja. Standardy przygotowania plików 
graficznych. Formaty plików – gdzie, jakich używać. Praca z 
warstwami, maskami, filtrami. Edycja, korekta zdjęć.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Witryny Google – proste 
narzędzie do tworzenie 
stron www na lekcjach 
informatyki

 � Liczba godzin: 10

Web Design – wprowadzenie, podstawowe pojęcia, typografia, 
kolory. Wstawianie grafiki i filmu. Podstrony i menu. Wstawia-
nie elementów z dysku w chmurze, publikacja strony w sieci 
oraz ponowna jej edycja.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Genialne lekcje 
w Genial.ly 

 � Liczba godzin: 10

Podstawy pracy w aplikacji. Tworzenie pokazów i zadań inte-
raktywnych. Quiz w Genial.ly. Escape room w Genial.ly.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl
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Tytuł Zakres tematyczny 

WIX – chmurowa 
platforma do tworzenia 
stron internetowych. 
Poznaj wiodące narzę-
dzie Web Designu 

 � Liczba godzin: 10

Tworzenie projektu witryny – mapa witryny w Mind Maps. 
Zakładanie konta w WIX. Szablony oferowane przez WIX.
Edytor strony. Strona budowana w WIX samodzielne od pod-
staw. Podgląd witryny. Publikacja strony w sieci, aktualizacja 
strony.

 � Informacje merytoryczne: 
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Wychowanie – profilaktyka – edukacja zdrowotna

Tytuł Zakres tematyczny 

Edukacja zdrowotna i profilakty-
ka w okresie pandemii. Zadania 
szkoły, dyrektorów i nauczycieli 

 � Liczba godzin: 10

Podstawy prawne realizacji edukacji zdrowotnej w 
szkole. Zasady i formy realizacji. Treści i przykłady 
dobrych praktyk. Rola nauczyciela jako promotora 
zdrowia.

 � Informacje merytoryczne:
dr T. Grad: 32 258 13 97 w. 208; tg@womkat.edu.pl

Kiedy do poradni? Prawidłowy 
rozwój dziecka w wieku 0 − 6 
lat.

 � Liczba godzin: 8

Obszar poznawczy. Prawidłowy rozwój pamięci, rozu-
mowania płynnego, przetwarzania i rozumienia wzro-
kowo-przestrzennego, oraz innych obszarów rozwoju 
poznawczego w wieku 0 – 6 lat, symptomy wskazujące 
nieprawidłowości w omówionych obszarach rozwoju. 
Obszar emocjonalno-społeczny, rozwoju mowy. Sty-
mulacja zmysłów pod kontem stymulacji sensorycznej.

 � Informacje merytoryczne:
A. Musiał: 32 203 78 46, amusial@womkat.edu.pl

Edukacja artystyczna

Tytuł Zakres tematyczny 

Sztuki wizualne na 
przedmiotach huma-
nistycznych: analiza i 
konteksty 

 � Liczba godzin: 10

Narzędzia i metody przydatne w analizie dzieł sztuki dawnej 
i współczesnej (malarstwo, rzeźba, architektura, fotografia, 
grafika). 

 � Informacje merytoryczne: 
 A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

Sztuka jako narzędzie 
pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 � Liczba godzin: 20

Różnorodne formy i metody pracy uwalniające ekspresję twór-
czą dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia. Projekty i 
eksperymenty edukacyjne inspirowane sztuką współczesną w 
galerii sztuki i klasie szkolnej. 

 � Informacje merytoryczne: 
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl
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Arteterapia 

 � Liczba godzin: 20

Różnorodne formy i metody pracy uwalniające ekspresję twór-
czą dzieci i młodzieży na każdym etapie kształcenia. Zasto-
sowanie technik arteterapeutycznych w edukacji. Projekty i 
eksperymenty edukacyjne inspirowane sztuką współczesną w 
galerii sztuki i klasie szkolnej. 

 � Informacje merytoryczne:
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

Kształtowanie kom-
petencji cyfrowych na 
przedmiotach artystycz-
nych 

 � Liczba godzin: 10

Różnorodne narzędzia cyfrowej na lekcjach plastyki i zajęciach 
pozaszkolnych. 

 � Informacje merytoryczne:
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

Narzędzia cyfrowe 
i zasoby internetowe 
w nauczaniu wiedzy 
o sztuce

 � Liczba godzin: 10

Tworzenie scenariuszy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz 
materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych 
aplikacji i zasobów internetowych 

 � Informacje merytoryczne:
A. Gorzelik: 32 258 13 97 w. 201; agorzelik@womkat.edu.pl

„Forum Nauczycieli”
Kwartalnik RODN „WOM” w Katowicach

Zapraszamy do współpracy twórczych nauczycieli!
Kontakt: forumnauczycieli@gmail.com
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Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne 

Tytuł Zakres tematyczny 

Akademia nauczyciela 
edukacji wczesnoszkol-
nej

 � Liczba godzin: 15

Edukacja wczesnoszkolna − przestrzeń wyzwań i zmian. 
Planowanie pracy dydaktycznej opartej na podstawie progra-
mowej. Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wcze-
snoszkolnej. Ocena opisowa z elementami oceny kształtującej. 
TIK w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

 � Informacje merytoryczne:
 E. Brol: 32 259 98 48; ebrol@womkat.edu.pl

Jeśli borykasz się ze słabymi wynikami uczniów na egzaminach, 
z agresją w szkole z konfliktami w obrębie rady pedagogicznej, 

z problemami w otoczeniu szkoły, kontaktami z rodzicami, nauczyciele 
mają kłopot z wdrażaniem kompetencji kluczowych lub stosowaniem 

nowatorskich metod nauczania – zwróć się do nas!

Proponujemy program kompleksowego wsparcia szkół. Do dyspozycji 
będziesz mieć wysokiej klasy specjalistów i uzyskasz całościowe 

spojrzenie eksperta na swoją placówkę.

Pozwól sobie pomóc!
Kontakt: 

Dział Szkoleń: kursy@womkat.edu.pl | szkolenia@womkat.edu.pl
tel.  32 203 66 56, 203 66 40

Dyrektorze!

Ferie i wakacje? U nas zawsze bezpłatne szkolenia!

Propozycje na stronie: 
www.womkat.edu.pl
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STAŁE, CYKLICZNE WYDARZENIA
w	Regionalnym	Ośrodku	Doskonalenia	Nauczycieli	

„WOM”	w	Katowicach

• Festiwal Edukacyjny „Nowe Inspiracje” wraz z Giełdą Wydawców	–	największe	
wydarzenie	oświatowe	w	ośrodku,	organizowane	od	24	lat	we	współpracy	z	
wieloma	podmiotami,	których	działalność	sprzyja	podnoszeniu	jakości	pracy	
szkół.	

• Konferencja informatyczna	–	konferencja	z	ponad	20-letnią	tradycją,	będąca	
okazją	do	pogłębienia	wiedzy	i	poznania	nowoczesnego	oprogramowania.

• IX Wiosenna Akademia Zawodowców	–	spotkania	dyrektorów	i	wicedyrektorów	
szkół	podstawowych,	szkół	zawodowych,	pedagogów	oraz	szkolnych	doradców	
zawodowych.

• Akademia Innowacyjnego Nauczyciela WF	–	cykliczne	konferencje	łączące	teorię	
z	praktyką.

• Forum dydaktyki, czyli szkoła w praktyce	–	cykl	seminariów	i	warsztatów	dla	
nauczycieli	o	krótkim	stażu.

• II Śląski Kongres Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej	–	wydarzenie	będące	
okazją	do	wymiany	doświadczeń	i	poszukiwania	inspiracji	metodycznych.

• VI Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego	–	inspirujące,	doroczne	
spotkanie	nauczycieli	przedszkoli,	mających	okazję	uczestniczyć	w	różnego	rodzaju	
warsztatach,	wykładach	i	formach	wymiany	doświadczeń.

• V Śląskie Konfrontacje Humanistyczne	–	twórcze	spotkania	nauczycieli	różnych	
dziedzin	humanistyki	szkolnej	(listopad	2021	r.).

• VI Śląski Kongres Prawa Oświatowego	–	wydarzenie	dla	kadry	zarządzającej	 
i	nauczycieli	(październik	2021	r.).	

• Prawo w pracy dyrektora szkoły (placówki)	–	cykl	4	konferencji	rocznie	
poświęconych	praktycznemu	stosowaniu	prawa	w	pracy	dyrektora	szkoły	oraz	
placówki.

• XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej	(dawniej	EWD)	(czerwiec	2022	r.).

• Cztery pory roku w skansenie	–	coroczny	cykl	inspirujących	konferencji,	organizowa-
ny	wspólnie	z	Muzeum	„Górnośląski	Park	Etnograficzny	w	Chorzowie”	dla	nauczycie-
li	wszystkich	specjalności.

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH
jest jednostką oświatową Samorządu Województwa Śląskiego



INFORMATOR
Rok szkolny 2021/2022

W OFERCIE RÓWNIEŻ
1.	Program	kompleksowego	wsparcia	szkół	w	ich	projakościowym	rozwoju.	Struktura	
programu	wsparcia	szkół:
• Zgłoszenie	się	szkoły	do	programu.
• Podpisanie	porozumienia	pomiędzy	dyrektorem	szkoły	i	dyrektorem	RODN	„WOM”	 
w	Katowicach.

• Diagnoza	wstępna	–	analiza	czynników	kontekstowych	szkoły	i	określenie	
obszarów	do	rozwoju.

• Opracowanie	ogólnych	założeń	programu	działań.
• Pomoc	ośrodka	w	realizacji	procesu	kompleksowego	wsparcia	poprzez	koordynację	
szkoleń,	konsultacji	i	spotkań	z	ekspertami.

• Podsumowanie,	wspólnie	z	nauczycielami,	programu	wsparcia	poprzez	określenie	
stopnia	realizacji	założonych	celów.

• Wspólne	zaplanowanie	dalszych	projakościowych	działań	szkoły.
Przykłady	obszarów	wymagających	wsparcia:

• agresja	w	szkole,
• współpraca	z	rodzicami	i	otoczeniem,
• kształtowanie	kompetencji	kluczowych.

2.	Szkolenia	zespołów	przedmiotowych.
3.	Sieci	współpracy	i	samokształcenia.
4.	Konsultacje	merytoryczne	konsultantów	–	szczegóły	obszarów	tematycznych	
	 na	stronie	www.womkat.edu.pl
5.	Kluby	nauczycieli.	

DORADZTWO METODYCZNE
Zapraszamy	do	kontaktu	z	doradcami	metodycznymi.	Wypracowane	przez	nich	
materiały	metodyczne,	zaproszenia	na	szkolenia	oraz	przydatne	informacje	
na	stronie	www.womkat.edu.pl.	

Nowość!	Wykłady	off-line	dostępne	na	stronie	www.womkat.edu.pl.

Dołącz	do	nas!	 	/rodnwomkatowice

Pełna oferta na stronie: www.womkat.edu.pl

W OFERCIE RÓWNIEŻ
1.	Program kompleksowego wsparcia szkół w ich projakościowym rozwoju. Struktura
programu wsparcia szkół:
• Zgłoszenie się szkoły do programu.
• Podpisanie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły i dyrektorem RODN „WOM”
w Katowicach.

• Diagnoza wstępna – analiza czynników kontekstowych szkoły i określenie
obszarów do rozwoju.

• Opracowanie ogólnych założeń programu działań.
• Pomoc ośrodka w realizacji procesu kompleksowego wsparcia poprzez koordynację
szkoleń, konsultacji i spotkań z ekspertami.

• Podsumowanie, wspólnie z nauczycielami, programu wsparcia poprzez określenie
stopnia realizacji założonych celów.

• Wspólne zaplanowanie dalszych projakościowych działań szkoły.
Przykłady obszarów wymagających wsparcia:

• agresja w szkole,
• współpraca z rodzicami i otoczeniem,
• kształtowanie kompetencji kluczowych.

2.	Szkolenia zespołów przedmiotowych.
3.	Sieci współpracy i samokształcenia.
4.	Konsultacje merytoryczne konsultantów – szczegóły obszarów tematycznych
	 na stronie www.womkat.edu.pl
5.	Kluby nauczycieli.

DORADZTWO METODYCZNE
Zapraszamy do kontaktu z doradcami metodycznymi. Wypracowane przez nich
materiały metodyczne, zaproszenia na szkolenia oraz przydatne informacje
na stronie www.womkat.edu.pl.

Nowość!Wykłady off-line dostępne na stronie www.womkat.edu.pl.

Dołącz do nas! /rodnwomkatowice

Razem dla nowoczesnej oświaty

W roku szkolnym 2020/2021, w czasie pandemii, 
zorganizowaliśmy 5649 szkoleń, w których uczestniczyło 
35556 nauczycieli. Dziękujemy za zaufanie! 

Zapraszamy do ośrodka! Jak się doskonalić,  
to u najlepszych!

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM” W KATOWICACH


