
Oferta Wojewódzkiego 
Ośrodka Metodycznego  

w Gorzowie Wlkp. -  publicznej 
placówki doskonalenia  

prowadzonej przez Samorząd 
Województwa Lubuskiego 

na rok szk. 2016/2017 
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 W ofercie WOM-u  preferencję uzyskują 
działania nastawione na kompleksowe 

wspomaganie szkół/placówek, polegające  
na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu ich rozwój oraz organizowanie 
i tworzenie sieci współpracy i samokształcenia 

dla nauczycieli oraz dyrektorów. 
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Kontynuacja oferty wspomagania szkół i placówek  

Program wspomagania szkół  
i placówek województwa lubuskiego  

„P o ł ą c z m y  s i ł y”  

Cel programu: wspomaganie przedszkoli/szkół/placówek  

w celu poprawy jakości pracy w zakresie potrzeb 
zdiagnozowanych przez radę pedagogiczną, pozostających  
w związku z kierunkami polityki oświatowej państwa  
oraz wymaganiami, których wypełnianie jest badane  
przez organy nadzoru pedagogicznego w procesie ewaluacji 
zewnętrznej. 
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Program „P o ł ą c z m y   s i ł y” - sposoby realizacji: 

 

• diagnoza potrzeb, m.in. w toku spotkania przedstawiciela 
Ośrodka z dyrektorem szkoły/placówki oraz warsztatowego 
spotkania z radą pedagogiczną, 

• opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej 
harmonogramu wspomagania, 

• szkolenia rady pedagogicznej – wykłady, warsztaty, seminaria, 
konsultacje indywidualne i zbiorowe, 

• implementacja zmian w pracy szkoły/placówki, w tym 
prowadzenie zajęć/lekcji otwartych, 

• ewaluacja programu i opracowanie sprawozdania z jego 
realizacji. 
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Program  „P o ł ą c z m y   s i ł y”   

 Zakres wspomagania ustala się na podstawie diagnozy 
przeprowadzonej w szkole/placówce. Może on obejmować jeden  
z poniższych obszarów wspomagania: 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

2. Kompetencje psychospołeczne nauczyciela. 

3. Edukacja włączająca. 

4. Współpraca nauczycieli szkoły podstawowej warunkiem sukcesu 
edukacyjnego ucznia młodszego (III, IV klasa). 

5. Wizerunek szkoły/placówki. 

6. Rodzice partnerami szkoły. 

7. Techniki uczenia i motywowania do nauki. 

8. Ocenianie uczniów w szkole. 

9. Cyfrowe kompetencje nauczyciela. 

10. Biblioterapia w pracy wychowawczej. 
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Program „Połączmy siły” - zasady realizacji   

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z nauczycielami: 

• zostanie ustalona z dyrektorem szkoły w zależności od zdiagnozowanych 
potrzeb szkoły oraz przyjętego czasu realizacji programu. 
 

Czas realizacji: wspomaganie jest procesem, który trwa rok szkolny lub dwa 
lata szkolne. 
 

Koszt: ustalany indywidualnie dla przedszkola/szkoły/placówki stosownie do 
ustalonego zakresu wspomagania (odpłatne tylko godziny szkoleń dla 
nauczycieli). 

Zasady szczegółowe realizacji programu zostaną opisane w porozumieniu zawartym 
przez WOM z przedszkolem/szkołą/placówką. 

 

Termin zgłoszenia:  do 30 września 2016 r. 
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Efekty wspomagania w roku szk. 2015/2016 

Wspomaganiem objętych zostało 6 szkół i 1 przedszkole. 

Efekty: 

• podniesienie efektywności kształcenia – poprawa wyników 
sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w szkołach objętych 
wspomaganiem 

• wdrożenie nowych metod i form prowadzenia lekcji 

• poinformowanie dyrektorów szkół/placówek o oczekiwaniach 
nauczycieli 

• wysoka ocena (wyniki ewaluacji Programu) poszczególnych 
form doskonalenia przeprowadzonych w szkołach/placówkach 
i rocznego wspomagania 
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Sieci współpracy i samokształcenia planowane  
w roku szk. 2016/2017 

1. Sieć współpracy i samokształcenia dla: 

• dyrektorów szkół; 

• dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych 

• pedagogów szkolnych gimnazjów Akademia pedagoga 
szkolnego 

• nauczycieli wychowania do życia w rodzinie, języka polskiego, 
języków obcych, matematyki, informatyki 

• nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie stosowania TIK 
w edukacji 

• nauczycieli bibliotekarzy. 
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 W  roku szkolnym 2016/2017 WOM  proponuje studia 
podyplomowe realizowane na podstawie porozumienia  
z Akademią im. Jakuba  z Paradyża w Gorzowie Wlkp.: 

 

1. Zarządzanie oświatą (250 godz. + 30 praktyki) 

2. Doradztwo zawodowe i edukacyjne (350 godz.) 

3. Terapia pedagogiczna (350 godz.) 

4. Oligofrenopedagogika (350 godz.) 
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Kursy nadające uprawnienia  

  

1. Kurs na kierownika wypoczynku  (10 godz.) 

2. Kurs na wychowawcę wypoczynku  (36 godz.) 

3. Kurs  kierowników wycieczek szkolnych i obozów 
wędrownych (24 godz.) 

4.      Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy  
(30 godz.) 
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Szkolenia rad pedagogicznych 

 

Oferta na rok szk. 2016/2017 obejmuje  
35 tematów i adresowana jest do wszystkich typów 

szkół i placówek. 

Tematyka szkoleń uwzględnia podstawowe kierunki 
polityki oświatowej państwa, wprowadzane zmiany  

w systemie oświaty, wnioski  
z nadzoru pedagogicznego oraz wyniki egzaminów 

zewnętrznych szkół lubuskich. 

 
Zachęcamy do składania zamówień na tematy spoza oferty! 
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Warsztaty w szkole 

 Oferta szkoleń warsztatowych proponowanych 
do realizacji w szkole/placówce na podstawie 

zamówienia dyrektora  
obejmuje 32 tematy.  

Szkolenia dla grup liczących do 15 uczestników  
(w przypadku szkoleń informatycznych – liczba uczestników 
powinna odpowiadać liczbie stanowisk komputerowych). 

WOM dysponuje Pracownią mobilną na 15 stanowisk. 
 

 Przyjmowane są również zamówienia na tematy spoza oferty. 
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Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 
- oferta dla kadry kierowniczej 

Lubuska Akademia Dyrektora Szkoły (tematy 1-3) 

1. „Dyrektor szkoły/placówki oświatowej przywódcą  
w organizacji” – 6 godz. 

2. „Organizacja doradztwa zawodowego w gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej – wewnątrzszkolny system doradztwa”- 6 godz. 

3. „Profesjonalna, skuteczna i przyjazna komunikacja interpersonalna 
w środowisku zawodowym” – 6 godz. 

 

4. „Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły  
ze szczególnym uwzględnieniem wspomagania – wsparcie 
dyrektorów z krótkim stażem i nowo powołanych” – 16 godz. 
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Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 
- oferta dla nauczycieli 

5. „Skuteczne doradztwo zawodowe w gimnazjum – realizacja zadań 
doradcy zawodowego” 

6. „Skuteczne doradztwo zawodowe w szkole ponadgimnazjalnej – 
realizacja zadań doradcy zawodowego” 

7. „Metodyczny warsztat pracy nauczyciela teoretycznego kształcenia 
zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej” 

8. „Jak efektywnie realizować edukację włączającą w szkole?” 

9. „Wprowadzenie nauczania programowania w formie innowacji 
pedagogicznej do edukacji formalnej w oparciu o zmiany 
w obowiązującej podstawie programowej z zajęć komputerowych” 
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Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 
- oferta dla nauczycieli 

10. „Wprowadzenie nauczania programowania w formie innowacji 
pedagogicznej do edukacji formalnej w oparciu o zmiany 
w obowiązującej podstawie programowej z informatyki” – sp, g 

11. „Wprowadzenie nauczania programowania w formie innowacji 
pedagogicznej do edukacji formalnej w oparciu o zmiany 
w obowiązującej podstawie programowej z informatyki” –spg 

12. „Jak oceniać, aby uczniowie chcieli być oceniani? – metody 
i formy oceniania sprzyjające uczeniu się, w tym ocenianie 
kształtujące” 

13. „Ocenianie czynnikiem wspierającym rozwój ucznia” 
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Granty Lubuskiego Kuratora Oświaty 
- oferta dla nauczycieli 

 
14. „Podniesienie skuteczności kształcenia matematyki w 
zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej” 

15. „Rozwijanie naturalnego myślenia matematycznego u dzieci 
przedszkolnych i wczesnoszkolnych” 

 16. „Jak budować w szkole relacje obniżające poziom agresji?” 

17. „Jak budować w przedszkolu relacje obniżające poziom 
agresji?” 
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Szkolenia w formie warsztatów i seminariów 
dla kadry kierowniczej 

Rodzaj formy  Tytuł  

seminaria:  „Regulaminy i procedury w szkole”  

warsztaty:  „Jak odnieść sukces w marketingu edukacyjnym?” 

„Źródła informacji w planowaniu pracy szkoły” 

„Doskonalenie efektywności ewaluacji wewnętrznej  
w zasadniczych szkołach zawodowych i technikach” 

„Tworzenie i realizacja koncepcji pracy przedszkola  
z udziałem rodziców” 

„Elektroniczne i tradycyjne protokołowanie zebrań  
rad   pedagogicznych” 

„Statut jako fundament prawa szkoły” (III edycja). 
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Konferencje problemowe planowane  
w roku szk. 2016/2017 (II semestr) 

Konferencje wojewódzkie i powiatowe 

1. „Kształtowanie postaw uczniów – wychowanie do wartości” 

2. „Kto czyta, ten lepiej rozumie siebie i świat. Kształtowanie postaw 
czytelniczych dzieci w przedszkolu i szkole podstawowej” 

3. „Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. 
Rozwijanie potrzeb i kompetencji czytelniczych uczniów gimnazjów  
i szkół ponadgimnazjalnych” 

4. „Zmiany w szkolnictwie zawodowym elementem dostosowania kształcenia 
do potrzeb rynku pracy” 

5. „Cywilizacyjne wyzwania informatyki. Programować każdy może 2016” 

6. „Rola symbolu w sztuce na przestrzeni wieków” 

7. „Zakochaj się w regionie III. Edukacja regionalna w bibliotece” 
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 Biblioteka Pedagogiczna WOM-u 

       ul. Łokietka 20A,  (95) 721-61-40 
 

• Organizuje i prowadzi wspomaganie:  
- szkół i placówek w realizacji zadań  
  dydaktycznych, wychowawczych  
  i opiekuńczych;  

 - bibliotek szkolnych. 

 

• Organizuje i prowadzi sieci współpracy 
   i samokształcenia dla nauczycieli 

 

Kierownik: Barbara Tymszan 

Filia w Sulęcinie: Arleta Plamowska 
 

•Biblioteka Pedagogiczna stanowi wojewódzkie multimedialne centrum informacji pedagogicznej oraz centrum zbiorów z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. 
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Biblioteka Pedagogiczna WOM: 

 

• gromadzi i udostępnia materiały biblioteczne 

• organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek oraz 
bibliotek szkolnych 

• prowadzi działalność informacyjną i bibliograficzną 

• promuje edukację czytelniczą i medialną 

• organizuje i prowadzi działalność edukacyjną  
i kulturalną – zajęcia otwarte, lekcje biblioteczne, spotkania 
autorskie 

• prowadzi działalność wydawniczą 

• prowadzi wojewódzki system informacji pedagogicznej. 
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Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia 

organizowane przez WOM  
przyjmowane są drogą elektroniczną  

za pośrednictwem strony internetowej: 

www.womgorz.edu.pl  
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http://www.womgorz.edu.pl/


 Informacji na temat szkoleń udziela  

 

Biuro Obsługi Szkoleń 
tel.: 95 721 61 14 

 

E-mail:  
bos.katarzyna.szczepaniak@womgorz.edu.pl 

bos.anna.olejniczak@womgorz.edu.pl 

bos.katarzyna.burdzinska@womgorz.edu.pl 
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Zapraszamy  
do korzystania  
z naszej oferty 
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