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Działalność szkoleniowa Ośrodka 

• Oferta szkoleniowa Ośrodka na rok szkolny 2018/19 
zamieszczona jest na stronie internetowej WOM w postaci 
elektronicznej – www.womgorz.edu.pl 

• Zawiera ok. 200 form doskonalenia (kursów,  warsztatów, 
seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów  
w szkole, konferencji)  

• Uzupełniona jest  o ofertę kursów nadających uprawnienia  
i studiów podyplomowych. 

• Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia prowadzone są  
w formie elektronicznej. 
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Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

  

 

 W roku szkolnym 2018/2019 WOM na podstawie umowy  
z Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. będzie realizował  
16 grantów edukacyjnych.  

W ramach grantów proponujemy 6 tematów dla dyrektorów 
różnych typów szkół i placówek. 
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Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

1. „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce 
oświatowej w kontekście wprowadzanych zmian prawnych” – 16 godz. 

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – aspekt prawny  
i merytoryczny 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb, możliwości psychofizycznych i czynników 
środowiskowych uczniów oraz planowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

• pomoc psychologiczno-pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

• realizacja i monitorowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  
– wymiana doświadczeń i refleksje uczestników  

2. „ Skuteczna realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach 

poradni psychologiczno-pedagogicznej” – 16 godz. 
• dokumenty wydawane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne – aspekt prawny  

i praktyczne wykorzystanie w edukacji oraz w procesie wspomagania rozwoju ucznia 

• strategie budowania relacji z rodzicami sprzyjające skutecznej realizacji zaleceń 

• współpraca: szkoła – poradnia jako jeden z warunków skutecznej realizacji zaleceń – 
możliwości i dobre praktyki 
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Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

3. „ Dyrektor szkoły jako przywódca. Skuteczny nadzór pedagogiczny ze 
szczególnym uwzględnieniem monitorowania jako nowej formy nadzoru”  
- 8 godz. 

• dyrektor szkoły jako przywódca 

• skuteczny nadzór pedagogiczny, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania  

 

4. „Bezpieczeństwo uczniów w szkole. Zadania i odpowiedzialność dyrektora 
oraz nauczyciela w oparciu o regulacje prawne” – 8 godz. 

• podstawowe akty prawne w zakresie bezpieczeństwa 

• zadania dyrektora i pracowników szkoły w zakresie zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania 

• dokumentacja szkolna oraz procedury dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów w szkole 

 

5 



Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

5. „Sztuka mediacji – jak rozwiązywać konflikty w relacji: uczeń – uczeń, 
nauczyciel – nauczyciel, uczeń – nauczyciel, dyrektor – nauczyciel” – 20 godz. 

• sytuacje trudne i konflikty w szkole – istota 

• problemy komunikacyjne jako ważne źródło konfliktów 

• negocjacje i mediacje – konstruktywny sposób 

• mediacje w szkole – praktyczne wskazówki, sprawdzone rozwiązania 

6. „Nauczyciel na drodze awansu zawodowego w kontekście 
wprowadzanych zmian prawnych” – 8 godz. 

• terminy i zadania w procedurze awansu zawodowego 

• postępowanie egzaminacyjne i kwalifikacyjne 
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Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

Ponadto dla nauczycieli i wychowawców proponujemy: 

• „Podniesienie kompetencji w zakresie nauczania programowania  

z uwzględnieniem nowej podstawy programowej z informatyki” – 
nauczyciele różnych typów szkół; 
 

• „Metody pracy z uczniem agresywnym i niedostosowanym społecznie” – 

nauczyciele różnych typów szkół i placówek; 
 

• „Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w obszarze diagnozowania i 
wykorzystywania otrzymanych wyników w zakresie potrzeb 

edukacyjnych uczniów. Wdrażanie idei edukacji włączającej” –nauczyciele 

różnych typów szkół i placówek; 
 

• „Budowanie relacji „nauczyciel-rodzic” warunkiem współpracy  
w wychowaniu dziecka” - nauczyciele różnych typów szkół i placówek; 
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Wojewódzkie Granty Edukacyjne 

• „Uczeń w cyberprzestrzeni. Jak bezpiecznie poruszać się w wirtualnym 
świecie” -  nauczyciele różnych typów szkół i placówek, 
 

• „Realizacja doradztwa zawodowego w szkole podstawowej”- nauczyciele 

różnych typów szkół i placówek; 
 

• „Realizacja doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej”- 
nauczyciele różnych typów szkół i placówek; 
 

• „Rola szkoły w rozwijaniu wartości w tym postaw patriotycznych na 
każdym etapie edukacyjnym” - nauczyciele różnych typów szkół i placówek; 
 

• „Ocenianie uczniów w tym ocenianie kształtujące” -nauczyciele różnych typów 

szkół i placówek; 
 

• „Sposoby indywidualizacji w procesie nauczania”-nauczyciele różnych typów 

szkół i placówek; 
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Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek 

 W roku szkolnym 2018/2019  kontynuowane 
będą zadania 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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Program wspomagania szkół i placówek  

województwa lubuskiego  
„P o ł ą c z m y   s i ł y”  

 Cel programu: wspomaganie szkół i placówek w celu poprawy jakości 
ich pracy w zakresie zdiagnozowanych potrzeb. 

Sposoby realizacji: 

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

• opracowanie rocznego programu wspomagania, 

• realizacja zaplanowanych działań i monitorowanie ich efektów  
- wykłady, warsztaty, seminaria, konsultacje indywidualne i zbiorowe, 

• ewaluacja programu i opracowanie sprawozdania z jego realizacji. 

Zasady realizacji Programu na stronie www.womgorz.edu.pl/ 

zakładka „WSPOMAGANIE SZKÓŁ” 
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Sieci współpracy i samokształcenia  

• Celem sieci współpracy i samokształcenia jest 
doskonalenie pracy ich uczestników poprzez m.in. 
wymianę doświadczeń. 

 

• Sieci mają charakter przedmiotowy oraz problemowy. 

 

• Uczestnicy sieci otrzymują zaświadczenia 
potwierdzające udział. 
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Sieci współpracy i samokształcenia  

Sieci współpracy i samokształcenia (19 sieci) dla: 

• dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli, 

• dyrektorów i wicedyrektorów poradni psychologiczno-
pedagogicznych, 

• pedagogów szkolnych,  

• nauczycieli wychowania do życia w rodzinie,  

• nauczycieli informatyki, 

• nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, 

• nauczycieli bibliotekarzy szkolnych,  

• nauczycieli języka polskiego i języków obcych, historii, matematyki, 

• doradców zawodowych i nauczycieli realizujących doradztwo 
zawodowe. 

 

 

 

 

12 



Sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów 

Sieć współpracy i samokształcenia 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

  

Koordynator: Dorota Janiszewska 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

i placówek oświatowych 

Sieć współpracy i samokształcenia 

dyrektorów poradni psychologiczno-

pedagogicznych 

 

Koordynator: Lidia Pyżyńska 

Dyrektorzy i wicedyrektorzy poradni 

Psychologicznopedagogicznych 

 

 

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Dokumentacja dyrektora przedszkola” 

 

 

Koordynator: Jolanta Talaska 

dyrektorzy przedszkoli 
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Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

SIEĆ ADRESACI 

Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów 

szkolnych 

Koordynator: Lidia Pyżyńska 

pedagodzy szkolni wszystkich typów szkół  

i placówek 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 

wychowania do życia w rodzinie 

Koordynator: Jadwiga Krzewska-Gordzijewska 

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie 

wszystkich typów szkół 

Sieć współpracy i samokształcenia „Algorytmika 

i programowanie” 

Koordynator: Łukasz Lemieszewski; nauczyciele 

informatyki oraz inni n-le wszystkich typów szkół 

Sieć współpracy i samokształcenia „Narzędzia TIK 

wspomagające pracę nauczyciela” 

Koordynator: Katarzyna Tomicka 

nauczyciele wszystkich typów szkół 

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy 

szkolnych powiatu sulęcińskiego 

Koordynator: Beata Szulc-Krajka 

bibliotekarze szkolni z pow. sulęcińskiego 

Sieć współpracy i samokształcenia bibliotekarzy 

szkolnych 

Koordynator: Magdalena Janas, Monika 

Markowska  bibliotekarze szkolni 

Sieć  nauczycieli zainteresowanych tematyką 

poszukiwania atrakcyjnych metod i technik animacji 

 i promocji czytelnictwa „Zachęć do czytania” 

Koordynator: Maja Wilczewska 

bibliotekarze szkolni oraz inni nauczyciele 
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Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

Sieć współpracy i samokształcenia „Ocenianie 

kształtujące w praktyce” 

Koordynator: Anna Suchecka 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

  

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Matematyka zorientowana na dziecko” 

Koordynator: Agata Muńko 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

  

Sieć współpracy i samokształcenia „Poloniści 

polonistom” 

Koordynator: Małgorzata Niewiadomska 

nauczyciele języka polskiego szkół 

ponadgimnazjalnych 

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Przygotowanie uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty z języka polskiego” 
 

Koordynator: Beata Gizińska-Gigoła 

nauczyciele języka polskiego szkół  

podstawowych 

  

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 

historii  „Jak przeciwdziałać nudzie?” 

Koordynator: Jolanta Stępkowska 

nauczyciele historii wszystkich typów szkół 
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Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Doradztwo zawodowe w szkole” 

Koordynator: Barbara Matusik 

doradcy zawodowi oraz nauczyciele 

realizujący w szkołach doradztwo zawodowe 

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Konstruowanie programu wychowania 

przedszkolnego krok po kroku” 

Koordynator: Danuta Turłaj 

nauczyciele przedszkoli 

  

 

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Przygotowanie uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty z języków obcych” 

Koordynator: Urszula Polańska 

języków obcych szkół podstawowych 

  

  

Sieć współpracy i samokształcenia 

„Przygotowanie uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty z matematyki” 

Koordynator: Iwona Jankowska 

nauczyciele matematyki szkół podstawowych 
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 W  roku szkolnym 2018/2019 WOM  proponuje studia podyplomowe  
na podstawie porozumienia z Akademią im. Jakuba  z Paradyża  

w Gorzowie Wlkp.: 
 

1. Zarządzanie oświatą (250 godz. w tym 30 godz. praktyki) 
2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe  (350 godz.) 
3. Oligofrenopedagogika (350 godz.) 
4. Przygotowanie pedagogiczne (270 godz. + 150 godz. praktyki) 

 
 
• Informacji szczegółowych udziela Biuro Obsługi Szkoleń. 
• » e-mail: strona Kontakt 

» telefon (95) 721-61-14  
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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.) 

• Informacji szczegółowych udziela Biuro Obsługi Szkoleń. 
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Szkolenia rad pedagogicznych 

 

Oferta na rok szk. 2018/2019 obejmuje  
31 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. 

Czas szkolenia to 3-4 godz. dydaktyczne. W szkoleniu mogą 
uczestniczyć nauczyciele z jednej lub kilku szkół z tej samej 

miejscowosci/gminy. 

Dyrektorów zachęcamy do składania zamówień  
własnych tematów spoza oferty! 
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Szkolenia rad pedagogicznych 

 
Lp.  Oferta tematów  

1.  Ocena pracy nauczyciela po nowemu. 

2. Współpraca z rodzicami – szansa czy konieczność? 

3. Kilka pomysłów na wypromowanie szkoły. 

4. Fonoholizm wśród dzieci i młodzieży. 

5. RODO w praktyce szkolnej. 

6. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni. 

7. Narzędzia internetowe w pracy nauczyciela. 

8. Jak szkoła/przedszkole może stać się placówką promującą zdrowie? 

9. Od emocji do działania, czyli jak przekazać rodzicom informacje trudne do przyjęcia? 

10. Wychowanie do wartości w szkole podstawowej. 

11. 
Marudzące, kapryśne, nieznośne – norma rozwojowa czy powód do niepokoju? Szkolenie  
z możliwością udziału rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 

12. Organizacja pomocy psychologicznej w szkole. 
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Szkolenia rad pedagogicznych 

 Lp. Oferta tematów 

13. 
Rozwój seksualny dzieci w wieku przedszkolnym. Szkolenie z możliwością udziału 
rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. 

14. Praca nauczyciela przedszkola z zastosowaniem „Arkusza rozwoju dziecka od 3 do 6 lat – 
obserwacje pedagogiczne i diagnoza  przedszkolna” 

15. Umiejętności psychospołeczne nauczyciela warunkujące skuteczną pracę wychowawczą. 

16. Kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich w szkole 

17. Emisja i higiena głosu 

18. Coaching w pracy nauczyciela 

19. Motywowanie uczniów do nauki w szkole XXI wieku w świetle osiągnięć neurodydaktyki 

20. Przeciwdziałanie mowie nienawiści – propozycje lekcji wychowawczych 

21. Jeden dla wszystkich, wszyscy dla jednego – indywidualne i grupowe metody pracy w 
edukacji włączającej 

22. Umuzykalnianie dzieci w wieku przedszkolnym wg koncepcji E.E. Gordona 
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Szkolenia rad pedagogicznych 

Lp. Oferta tematów 

23. Jak uczyć jeszcze lepiej? Metody i techniki uczenia się przyjazne mózgowi 

24. Indywidualizowanie pracy na lekcjach w szkole podstawowej 

25. Zadanie domowe w szkole podstawowej 

26. Systematyzowanie i utrwalanie wiedzy uczniów z zastosowaniem metod aktywizujących 

27. Zastosowanie telefonu komórkowego do utrwalania i sprawdzania wiedzy uczniów 

28. Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej 
 

29. Egzamin ósmoklasisty w r. szk. 2018/2019 – informacje i wskazówki metodyczne 

30. Kształcenie zawodowe w szkole wobec Polskiej Ramy Kwalifikacji 

31. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego – realizacja, monitoring i ewaluacja 
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Warsztaty w szkole 

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

zamówienia dyrektora  
obejmuje 21 tematów.  

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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Warsztaty w szkole 
Lp. Temat szkolenia 

1. Pierwsza pomoc przedmedyczna -12 godz. 
 

2. Między problemem a rozwiązaniem – jak skutecznie pomagać uczniom? – 8 godz. 
 

3. Prowokacyjne zachowania uczniów – jak skutecznie reagować? – 4 godz. 

4. Matematyczne gry edukacyjne z zastosowaniem kostek w edukacji wczesnoszkolnej  
– 4 godz. 

5. Jak pracować z klockami na zajęciach z wczesnej edukacji matematycznej- 4 godz. 

6. Jak tworzyć przedszkolne kąciki tematyczne stymulujące rozwój dziecka? – 4 godz. 

7. Kompetencje kluczowe przedszkolaka w planie pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczyciela przedszkola – 4 godz. 

8. Motywowanie uczniów do nauki – 4 godz. 

9. Innowacyjne metody nauczania – 4 godz. 

10. Techniki coachingowe w dydaktykach przedmiotowych – 6 godz. 
 

11. Skuteczne techniki uczenia – 4 godz. 
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Warsztaty w szkole 
Lp. Temat szkolenia 

12. Aktywizowanie przez dyskutowanie – od teorii do praktyki różnych rodzajów dyskusji  
w dydaktyce – 4 godz. 

13. Przykłady zastosowań wybranych metod nauczania na przedmiotach humanistycznych  
w ośmioletniej szkole podstawowej – 4  godz. 

14. Jak wprowadzać podstawowe elementy oceniania kształtującego? – 4 godz. 

15. Zastosowanie telefonu komórkowego do szybkiego monitorowania wiedzy uczniów  
– 4 godz. 

16. Platforma edukacyjna – innowacyjne narzędzie edukacyjne – 4  godz. 

17. Tablet i smartfon jako narzędzia dydaktyczne – 4 godz. 

18. TIK na lekcjach różnych przedmiotów – 4 godz. 

19. Internet – korzyści i zagrożenia – 4 godz. 

20. Ochrona danych osobowych w szkole – praktyczne aspekty RODO – 4 godz. 

21. Plastyczne ABC– jak wykonać atrakcyjne pomoce dydaktyczne? – 4 godz. 
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Konferencje problemowe 

Tematyka konferencji wynika ze zmian w systemie edukacji oraz kierunków 
polityki oświatowej państwa ogłoszonych na rok szk. 2018/19 

1. „ Praca z klasą szkolną – rola wychowawcy w budowaniu zespołu 

klasowego” – nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek (I kwartał 2019) 

2.   „Kształtowanie kompetencji kluczowych w przedszkolu w oparciu o 
wybrane nurty pedagogiki/Idea holizmu w pracy poszukującego 
nauczyciela przedszkola” – dyrektorzy oraz nauczyciele przedszkoli (maj 2019) 

3.   „Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy  

z pracodawcami” – dyrektorzy szkół  i nauczyciele  przedmiotów zawodowych 

(luty 2019)  

4.   „Kształcenie uczniów z doświadczeniem migracji” – dyrektorzy szkół  

 i nauczyciele  szkół podstawowych (luty/marzec 2019) 
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Konferencje problemowe cd. 

5.   „Praktyka programowania w szkole” – nauczyciele informatyki i edukacji        
informatycznej” (I kwartał 2019 r.) 

6. Konferencja problemowa poświęcona teatrowi kamishibai we współpracy 
z Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze -bibliotekarze 
wszystkich typów szkół, nauczyciele zainteresowani tematyką (IX/X 2018) 

7. Konferencja problemowa związana tematycznie z regionalizmem –
bibliotekarze wszystkich typów szkół, nauczyciele zainteresowani tematyką 
(marzec/kwiecień 2019) 
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Organizacja Ośrodka 

Zadania statutowe realizują cztery Pracownie: 

• Pracownia Zarządzania Oświatą  

• Pracownia Psychoedukacji i Wychowania  

• Pracownia Doskonalenia Metodycznego  

• Pracownia Technologii Informacyjnych  

oraz   
            Biblioteka Pedagogiczna 
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Zespół Doradców Metodycznych 

• W roku szk. 2018/2019 liczy 11 doradców.  
Są to współpracownicy Ośrodka, którzy   
na mocy porozumienia z Zarządem Miasta 
Gorzowa z dnia 7 stycznia 2002 r. funkcjonują 
w siedzibie Ośrodka i uczestniczą w realizacji 
jego zadań statutowych. 
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 Doradcy metodyczni jako specjaliści przedmiotowi 

wspomagają nauczycieli oraz rady pedagogiczne: 

- w planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu 

dydaktyczno-wychowawczego; 

- opracowaniu, doborze i adaptacji programów nauczania; 

- rozwijaniu umiejętności metodycznych; 

- podejmowaniu działań innowacyjnych. 
 

Organizują i prowadzą doskonalenie zawodowe nauczycieli.  

 

Zespół doradców zapewnia dostęp  

do doradztwa nauczycielom z siedmiu północnych powiatów 

województwa,  

obejmując ich opieką merytoryczno-metodyczną.  

 



Zespół Doradców Metodycznych 

Doradcy metodyczni: 

•  prowadzą serwisy zawierające aktualne informacje dla 
nauczycieli przedmiotu; 

•  lekcje i zajęcia otwarte dla nauczycieli swojego przedmiotu; 

• udzielają konsultacji nauczycielom; 

• planują i organizują konferencje metodyczno-przedmiotowe; 

• uczestniczą w ocenie pracy nauczycieli; 

• biorą udział w organizowaniu i przeprowadzaniu turniejów, 
przeglądów, konkursów i olimpiad; 

• wspomagają nauczycieli poprzez prowadzenie sieci 
współpracy i samokształcenia. 
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Rejon OKE w WOM-ie 

• Na podstawie porozumienia pomiędzy Dyrektorem WOM-u a 
Dyrektorem OKE w Poznaniu w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym znajduje się siedziba rejonu koordynacji 
egzaminów zewnętrznych dla szkół siedmiu północnych 
powiatów lubuskich; 

 

• Współpraca obejmuje działalność informacyjną, szkoleniową  
i organizacyjną. 
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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 
 

• Filia BP w Sulęcinie 

•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-u 

• Gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne; 

• Przygotowuje uczniów i nauczycieli do funkcjonowania w społeczeństwie 
informacyjnym poprzez realizację: warsztatów z wykorzystaniem TIK, 
prowadzi lekcje otwarte i konsultacje dla nauczycieli dotyczące 
wykorzystania TIK; 

• Realizuje warsztaty biblioterapeutyczne i inne formy doskonalenia; 

• Prowadzi sieci współpracy i samokształcenia; 

• Prowadzi lekcje biblioteczne i zajęcia otwarte dla przedszkolaków  
i uczniów kl. I-III SP  np. „Maluszek paluszek” warsztaty na podstawie baśni 
Oskara Kolberga; 

• Aktywnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach popularyzujących 
czytelnictwo – „Cała Polska czyta dzieciom”, 

• Co roku prowadzi akcję bookcrossingową w autobusach i „Na Kwadracie” 
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Biblioteka Pedagogiczna WOM-u 

• Prowadzi lekcje biblioteczne i zajęcia otwarte dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz ich nauczycieli np. „Twoje 
prawa – ważna sprawa”,  „Uczę się i umiem, bo swój mózg rozumiem”, 
„Mózg gimnastykujesz – dobrze inwestujesz” 

• Prowadzi warsztaty rękodzieła jako propozycję innej formy pracy  
z uczniami w bibliotece szkolnej i świetlicy; 

• Organizuje i prowadzi doskonalenie zawodowe bibliotekarzy szkolnych –  
w tym wyjazdy studyjne; 

• Promuje edukację czytelnicza i medialną 

• Organizuje konkursy m.in.  na najlepszą gazetkę szkolną woj. lubuskiego, 
turnieje gier edukacyjnych; 

• Prowadzi galerię „Na mansardzie” organizując wystawy i wernisaże; 

• Organizuje spotkania upamiętniające zasłużonych dla regionu nauczycieli 
„Galeria lubuskich pedagogów” 
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OFERTA  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ  WOM 

Informacje znajdziemy na stronie: www.womgorz.edu.pl  

W zakładce: Biblioteka Pedagogiczna – Oferta edukacyjna dla 
szkół i przedszkoli 

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji  
              zadań edukacyjnych i wychowawczych 

• Zajęcia dydaktyczne organizowane w Bibliotece Pedagogicznej w roku 
szkolnym 2018/2019 

• Zapisy osobiście/telefonicznie od 24 września 2017 r.  lub najpóźniej 7 dni 
przed planowanymi zajęciami. 

• Dział Udostępniania Zbiorów: tel. (95) 721 61 35, 509 517 206 

• Czas trwania zajęć: 45-90 min.  

• Zajęcia są bezpłatne. 
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OFERTA  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ  WOM 

 

 

• Pierwszeństwo w realizacji zajęć mają nauczyciele będący czytelnikami 
Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. 

• Informacje wymagane przy zgłoszeniu grupy: 

• Etap edukacyjny, ilość uczestników, numer kontaktowy do opiekuna grupy. 

• Jedna grupa przedszkolna może zapisać się na maksymalnie 3 warsztaty. 

• Po ustalonym wspólnie z bibliotekarzem terminie zajęć nauczyciel 
zobowiązany jest do wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego 
on-line. 

 
formularz rejestracyjny 
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https://docs.google.com/forms/d/1hKDRCPs0n06tqdsqLkKc2igOBkcvapsCXsbpjULjEpc/viewform?ts=59b8f5dc&edit_requested=true


Zapraszamy Państwa do współpracy  
i korzystania z oferty WOM i BP  

Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia 
organizowane przez WOM  

przyjmowane  
są drogą elektroniczną  

za pośrednictwem strony internetowej: 

www.womgorz.edu.pl  
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 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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