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SPIS TREŚCI 
 

1. Kolejna reforma. 
2. Kursy kwalifikacyjne przygotowania pedagogicznego.  
3. Kursy doskonalące, warsztaty i szkolenia rad pedagogicznych dla nauczycieli 

kształcenia zawodowego  
4. Kluby nauczycieli kształcenia zawodowego 
5. Konsultanci RODN „WOM” w Katowicach i nauczyciele doradcy metodyczni 

współpracujący z Ośrodkiem. 
 
 

1. KOLEJNA REFORMA  

 
Kolejna radykalna reforma systemu edukacji, zapowiedziana przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, nie została jeszcze skonkretyzowana aktami prawnymi, ale 

zareagujemy, gdy tylko zapowiedzi staną się prawem. Niezależnie od zmian 

strukturalnych (które do szkolnictwa zawodowego dotrą później, niż do ogólnego) 

czekają nas modyfikacje klasyfikacji zawodów szkolnych, podstaw programowych 

kształcenia w zawodach i, w konsekwencji, programów nauczania. Zmiany te, 

z uwzględnieniem zmian na rynku pracy i potrzeb pracodawców, będą tematami 

kolejnych spotkań Klubu twórczego nauczyciela kształcenia zawodowego. Informacje 

o tym i innych klubach znajdą Państwo w rozdziale „Kluby nauczycieli kształcenia 

zawodowego”.  

 

 

 

2. KURSY KWALIFIKACYJNE PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 
 
 

1. Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu (150 godz.).  
Zajęcia będzie się odbywały w poniedziałki i środy w godz. 15.oo-19.oo.   

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 
 

2. Kurs pedagogiczny dla instruktorów nauczycieli praktycznej nauki 

zawodu (80 godz.).  Zajęcia w RODN „WOM” Katowice lub (dla 
zorganizowanej grupy osób) poza „WOM”, na przykład w siedzibie pracodawcy. 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 
Uwaga: placówki doskonalenia nauczycieli nie mogą już organizować kursów peda-

gogicznych dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, ale 
współpracujemy w tym zakresie z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, która 

organizuje „Studia podyplomowe – Kształcenie zawodowe”. Zajęcia będą 

mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
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odbywały się w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Ka-
towicach w systemie weekendowym.  

Kontakt: http://www.womkat.edu.pl/152 

 lub przez link z naszej strony www.womkat.edu.pl 
 

 

 

3. KURSY DOSKONALĄCE, WARSZTATY I SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO   

 

 

1. Kurs doskonalący: Metodyka pracy kadry dydaktycznej na pozaszkolnych 

formach kształcenia ustawicznego (30 godz.). Zakres tematyczny: wybrane za-
gadnienia z dydaktyki kształcenia dorosłych − planowanie metodyczne (proces 
kształcenia, treści nauczania, formy i metody kształcenia, ocenianie osiągnięć). 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

  

2. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Metody aktywizujące i motywujące uczniów 

do nauki.  

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

3. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Specyfika uczenia się dorosłych na kwalifika-
cyjnych kursach zawodowych. Zakres tematyczny: psychologiczne uwarunko-
wania uczenia się dorosłych, metodyka pracy nauczycieli kształcenia zawodowego 
na formach pozaszkolnych. 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

4. Warsztat: Rozwijanie kompetencji matematycznych – metodyczne opracowa-
nie zadań zawodowych uwzględniających rozliczenia matematyczne w prak-

tycznej nauce zawodu.  

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

5. Warsztat: Rozwijanie kompetencji matematycznych – metodyczne opracowa-
nie zadań zawodowych uwzględniających rozliczenia matematyczne w nau-

czaniu przedmiotów zawodowych.  

Kontakt: Małgorzata Łukaszewska  
e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl  
tel.: 32 203 59 67 w. 208 

 

6. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Marketing w szkole zawodowej.  

Kontakt: Małgorzata Łukaszewska  
e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl  

mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
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tel.: 32 203 59 67 w. 208 

 

7. Warsztat: Konstruowanie przykładowych zadań egzaminacyjnych do wybra-

nych kwalifikacji zawodowych. Zakres tematyczny: zasady konstruowania zadań 
egzaminacyjnych, konstruowanie narzędzi do badania stopnia opanowania wiedzy 
i umiejętności sprawdzanych w pisemnej części egzaminu, umiejętności sprawdza-
ne w części praktycznej i konstruowanie zadań praktycznych.  

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

8. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Planowanie pracy nauczyciela w kontekście 
wyników egzaminów zawodowych. Zakres tematyczny: analiza i interpretacja 
wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, planowanie zajęć 
służących kształtowaniu wybranych umiejętności.  

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

9. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Prawne aspekty włączania Sektorowych 
(branżowych) Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji 
na podstawie Ustawy z dn. 22 grudnia 2015 r.  

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 
 

10. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Formułowanie wymagań edukacyjnych 

na przedmiotach zawodowych. Zakres tematyczny: ocenianie wewnątrzszkolne w 
świetle przepisów prawa oświatowego, formułowanie stopniowanych wymagań 
edukacyjnych. 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 

11. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Ocenianie w kształceniu zawodowym za 

szczególnym uwzględnieniem oceniania kształtującego. Zakres tematyczny: 
strategie i techniki oceniania kształtującego i możliwości ich zastosowania 
w kształceniu zawodowym, sposoby udzielania uczniom informacji zwrotnej o czy-
nionych przez nich postępach edukacyjnych. 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 
Pełną ofertę szkoleń oferowanych przez RODN „WOM” w Katowicach można znaleźć 

w naszej wyszukiwarce: http://www.womkat.edu.pl/kurs/wyszukaj   
 

Powyższe zestawienie szkoleń chętnie uzupełnimy o inne zagadnienia i inne formy, 
które Państwo nam zaproponują. Prosimy o kontakt (adresy mailowe i telefony 
w rozdziale 5).  
 

mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
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4. KLUBY NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 

Klub Doradcy i Lidera Kształcenia Zawodowego  

 
Główne cele klubu to wspieranie doradców metodycznych oraz szkolnych 

liderów kształcenia zawodowego w podnoszeniu ich wiedzy i umiejętności, a także  
stworzenie płaszczyzny wymiany doświadczeń między nimi. Proponujemy stałą 
współpracę przewodniczącym zespołów kształcenia zawodowego (zespołów 
przedmiotów zawodowych, nauczycielskich zespołów zadaniowych) oraz wszystkim, 
którzy chcą wiedzieć więcej i dzielić się swoją wiedzą z innymi.  Ponadto uczestnicy 
spotkań mają okazję do przedyskutowania aktualnych problemów związanymi 
z kształceniem zawodowym i wymiany doświadczeń.  

Spotkania klubu odbywają się w RODN „WOM” w Katowicach w godzinach 
popołudniowych w terminach uzgadnianych na kolejnych spotkaniach (średnio co 
2 miesiące).  
Zapraszamy!  
Opiekun klubu: Maria Kaczmarek  

 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
tel.: 32 259 98 48 

 
 
 

Klub Twórczego Nauczyciela Kształcenia Zawodowego  

 

Spotkania klubu odbywają się w RODN „WOM” w Katowicach (średnio co 2 miesią-
ce).  
Zapraszamy!  

 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
                e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
                tel.: 32 259 98 48 
 

 

 Akademia młodego stażem nauczyciela kształcenia zawodowego  
 

Tematem przewodnim pracy Akademii będzie przygotowanie nauczycieli 
kształcenia zawodowego do planowania kierowania samokontrolą i samooceną pracy 
uczniów, w tym tworzenie narzędzi do samokontroli procesu i wytworów pracy indywi-
dualnej i zespołowej. 

Spotkania klubu odbywają się w RODN „WOM” w Katowicach (średnio co 2 miesią-
ce).  
Zapraszamy!  

 

Kontakt: Maria Kaczmarek 
                e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
                tel.: 32 259 98 48 
 

mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
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 Klub Nauczycieli Przedmiotów Gastronomicznych i Hotelarskich 

 
Głównym celem klubu jest prowadzenie wspólnych działań związanych 

z kształceniem zawodowym i własnym doskonaleniem. Klub jest również płaszczyzną 
wymiany doświadczeń między nauczycielami i formą wspierania ich pracy. 

Spotkania odbywają się w RODN „WOM” w Katowicach w godzinach 
popołudniowych w terminach uzgadnianych na kolejnych spotkaniach (średnio co 2 
lub 3 miesiące).  
Zapraszamy!  

 

Kontakt:  Michał Rabsztyn, Zespół Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej,  
      e-mail: mmdr@onet.eu  

 
Maria Kaczmarek, RODN „WOM” w Katowicach,  

                 e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 
                 tel.: 32 259 98 48 
 

 

Informacje o spotkaniach wymienionych klubów znajdą Państwo na naszej 

stronie internetowej http://www.womkat.edu.pl, w zakładce Kluby nauczyciela.  
 

 

5. KONSULTANCI RODN „WOM” W KATOWICACH  

I NAUCZYCIELE DORADCY METODYCZNI WSPÓŁPRACUJĄCY Z OŚRODKIEM 
 
Organizacją doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego zajmują się: 
         
Anna Czarlińska-Wężyk – konsultant (przedmioty ekonomiczne 
                                             i przedsiębiorczość) 
 32 203 59 37 w. 223, e-mail: aczarli@womkat.edu.pl 

 
Maria Kaczmarek – konsultant  
 32 259 98 48, e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl 

 
Małgorzata Łukaszewska – konsultant  

 32 203 59 67 w. 208, e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl 
 

Współpracują z nami nauczyciele doradcy metodyczni:  
 

Lp. Doradca Szkoła  bazowa e-mail 

1. 
mgr inż.  
Lucyna Kubicka 

Zespół Szkół Spożywczych  
Zabrze  
ul. Franciszkańska 13 
32 271 52 37 

lucyku@go2.pl 

mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
mailto:mkaczmarek@womkat.edu.pl
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2. 
mgr inż.  
Jacek Laburda 

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektronicznych  
Bytom  
Plac Sobieskiego 1 
32 281 97 63 

j.laburda@onet.eu 

 
 
 

mailto:j.laburda@onet.eu

