Regionalny Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
w Katowicach

Forum Nauczycieli

proponuje Państwu
kursy kwalifikacyjne i doskonalące z zakresu:

Styczeń-Sierpień
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organizacji i zarządzania oświatą
polityki edukacyjnej w gminie, powiecie, województwie
diagnozy pracy szkoły
prawa oświatowego
awansu zawodowego nauczyciela
edukacji medialnej
pomiaru dydaktycznego
samooceny pracy szkoły
aktywizujących metod nauczania
programów autorskich i innowacji
pedagogiki dla nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących
pedagogiki dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów
zawodowych i praktycznej nauki zawodu
przedmiotów ogólnokształcących
edukacji wczesnoszkolnej
podstaw programowych
nauczania i wychowania integracyjnego
pedagogiki przedszkolnej
edukacji europejskiej
edukacji regionalnej
edukacji ekologicznej
edukacji prozdrowotnej
edukacji zawodowej
języków obcych
emisji głosu i techniki mówienia
surdopedagogiki
oligofrenopedagogiki
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
terapii pedagogicznej
agresji w szkole
wychowania do życia w rodzinie
przedsiębiorczości
kształtowania postaw przedsiębiorczych w szkole zawodowej
umiejętności kluczowych
obsługi komputera
Internetu
bibliotekoznawstwa, bibliotekarstwa
pracy kierowników i wychowawców placówek wypoczynku
oraz kierowników wycieczek

Proponujemy również:
› materiały informacyjne o działalności ośrodka
› publikacje poświęcone najnowszym rozwiązaniom
metodycznym
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II.		O projekcie

Zespół redakcyjny:
Anna Zakrzewska-Zamora
Iwona Kruszewska-Stoły

Redakcja i korekta:
Iwona Kruszewska-Stoły
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		Aldona Fojkis
		Don Kichot – szaleniec czy człowiek godny podziwu? 		
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www.womkat.edu.pl
32 258 13 97, 32 203 59 67

mgr Anna Zakrzewska-Zamora

tel. 32 258 22 09; e-mail: azamora@womkat.edu.pl

Wicedyrektor
dr Tomasz Grad

tel. 32 258 22 09; e-mail: tg@womkat.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds.
Administracyjno-Ekonomicznych
mgr Beata Żurowicz

tel. 32 203 59 67 w. 220; e-mail: bzurowicz@womkat.edu.pl

Pracownia Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
dr Barbara Ziółkowska – kierownik
mgr Renata Chmielewska
dr Barbara Czwartos
mgr Joanna Drążek
mgr Ewa Jakubowska
mgr Marianna Kłyk
mgr Mariola Lux
dr Paweł Matyszkiewicz
mgr Joanna Mazur
mgr Maria Syta

tel. w. 224; e-mail: zb@womkat.edu.pl
tel. w. 119, e-mail: rchmielewska@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: bczwartos@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: jdrazek@womkat.edu.pl
tel. w. 202; e-mail: ejakubowska@womkat.edu.pl
tel. w. 224; e-mail: mk@womkat.edu.pl
tel. w. 119; e-mail: ml@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 259 98 35; w. 203; e-mail: pm@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 258 38 01; w. 122; e-mail: jmazur@womkat.edu.pl
tel. w. 119; e-mail: msyta@womkat.edu.pl
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tel. w. 221; e-mail: kb@womkat.edu.pl
tel. w. 221; e-mail: cezaryl@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 259 98 35; w. 203; e-mail: jola@womkat.edu.pl
tel. w. 217; e-mail: rsk@womkat.edu.pl

Pracownia Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej
mgr Anna Czarlińska-Wężyk – kierownik
dr Jerzy Grad
mgr Maria Kaczmarek
dr inż. Jerzy Kropka
mgr Małgorzata Łukaszewska

tel. w. 223; e-mail: aczarli@womkat.edu.pl				
tel. w. 213; e-mail: jgrad@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 259 98 48; w. 212; e-mail: mkaczmarek@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 259 98 48; w. 212; e-mail: zawodowe@womkat.edu.pl
tel. w. 208; e-mail: mlukaszewska@womkat.edu.pl

Pracownia Informacji Pedagogicznej
mgr Andrzej Musiał – kierownik
mgr Bohdan Doboszyński
mgr Aldona Ferdyn
mgr Iwona Kruszewska-Stoły
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tel. bezp. 32 203 78 46; w. 120; e-mail: mw@womkat.edu.pl

Dział Szkoleń
Główny Księgowy – mgr Elżbieta Wiktorzak

tel./fax 32 203 66 56, 32 203 66 40; w. 206, 207
e-mail: kursy@womkat.edu.pl, szkolenia@womkat.edu.pl
tel. bezp. 32 259 98 69; w. 204 i 205

Kadry – mgr Agnieszka Frejno

tel. w. 214; e-mail: kadry@womkat.edu.pl

