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I. CHARAKTERYSTYKA
O㵼RODKA
Regionalny O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku został
utworzony z dniem 1 wrze㶄nia 2006 roku na mocy
uchwały Sejmiku Województwa 㵼l㶁skiego (uchwała
nr II/48/18/2006 z dnia 22 maja 2006 roku).
W strukturze RODN i IP „WOM” w Rybniku znajduje
si㶝 Regionalny O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli
i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku.

MISJA
Pomagamy nauczycielom, dyrektorom szkół, radom pedagogicznym i doradcom metodycznym
we wprowadzaniu nowego wymiaru do polskiej
edukacji oraz podniesieniu jako㶄ci i efektywno㶄ci
nauczania, oferuj㶁c szkolenia na najwy㶊szym poziomie merytorycznym, dydaktycznym i technicznym.
Promujemy innowacyjno㶄㶛, nowoczesne metody nauczania, techniki i technologie, nowinki edukacyjne
i autonomi㶝 pracy nauczyciela, pozostaj㶁c w zgodzie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki
o㶄wiatowej pa㶠stwa, standardami Rady Europy,
pogł㶝biaj㶁c nasze pasje i wytyczaj㶁c nowe 㶄cie㶊ki.
Pierwszym dyrektorem RODN i IP „WOM” w Rybniku
był Pan dr Roman Miruk-Mirski.

VII. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA
WOJEWÓDZKA W RYBNIKU . . . . . . . . . . . . . . 69
VIII. PODZI㶐KOWANIA/REKOMENDACJE . . . . 71
Opracowanie:
Sylwia Bloch
dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku

WSPOMNIENIE ‒ PODSUMOWANIE ‒ KULTURA
DIALOGU
wspomina dr Roman Miruk-Mirski
dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku
w latach 2006‒2017
Jubileusz 15-lecia RODN i IP „WOM” w Rybniku jest
okazj㶁 do wspomnie㶠, które cho㶛 minione zawsze
pozostaj㶁 w pami㶝ci. Trudno bowiem by㶛 oboj㶝tnym
wobec miejsca, w którym zostawiło si㶝 cz㶝㶄㶛 㶊ycia.
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Powołanie, a nast㶝pnie poł㶁czenie RODN „WOM”
w Rybniku z Pedagogiczn㶁 Bibliotek㶁 Wojewódzk㶁
w Rybniku z ﬁliami w Wodzisławiu i Raciborzu umo㶊liwiło utworzenie silnego centrum doskonalenia
nauczycieli i informacji pedagogicznej w subregionie rybnickim. Takie rozwi㶁zanie organizacyjne
pozwoliło na optymalizacj㶝 kierunków rozwojowych
RODN i biblioteki, wspólne doskonalenie kadry,
a tak㶊e wzajemne korzystanie ze swoich zasobów
bibliotecznych.
W okresie mojego kierowania placówk㶁, oprócz celów statutowych, zrealizowali㶄my szereg projektów:
‒ projekt „Cultural Competency Toolkit for Teachers”
w ramach programu Comenius Regio. Efektem
ko㶠cowym projektu było opracowanie poradnika
dla nauczycieli do pracy z dzie㶛mi zró㶊nicowanymi etnicznie, j㶝zykowo i kulturowo;
‒ byli㶄my pomysłodawc㶁 i organizatorem kolejnych edycji Regionalnego Konkursu „Zapomniane zabytki” dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, na które
pozyskali㶄my 㶄rodki w ramach grantów. Celem
konkursu było, oprócz kształtowania 㶄wiadomo㶄ci
społecznej dla opieki nad zabytkami, stworzenie
mo㶊liwo㶄ci poszerzenia wiedzy i umiej㶝tno㶄ci
dzieci i młodzie㶊y w obszarze wielokulturowo㶄ci;
‒ cyklicznie byli㶄my współorganizatorem z Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach konferencji dla kadry
zarz㶁dzaj㶁cej szkół i placówek o㶄wiatowych: „Europa bez granic” oraz „Ewaluacja ‒ wymóg prawa,
czy rozwój nauczycieli i szkoły?”;
‒ od 2008 r. organizowali㶄my dla nauczycieli kurs
„Szachy w przedszkolu i szkole”; projekt otrzymał
patronat MEN w europejskim roku kreatywno㶄ci
i innowacji;
‒ współpracuj㶁c z Wielk㶁 Orkiestr㶁 㵼wi㶁tecznej
Pomocy, zorganizowali㶄my cykl szkole㶠 dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej „Ratujemy
i uczymy ratowa㶛”;
‒ byli㶄my organizatorem ogólnopolskiej konferencji
propaguj㶁cej podej㶄cie Wygotskiego do wczesnej edukacji, ogólnopolskiej wizyty studyjnej
„Na styku kultur ‒ dziedzictwo Górnego 㵼l㶁ska
oraz Targów Ksi㶁㶊ki Edukacyjnej, Dni Edukacji
Multimedialnej, Mi㶝dzynarodowych Certyﬁkatów
z J㶝zyka Niemieckiego (wspólnie z Goethe Institut), Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego,
pt. „Program Eko-zespołów w mojej placówce”;
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‒ współpracuj㶁c z Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach zaanga㶊owali㶄my si㶝 w propagowanie Edukacyjnej Warto㶄ci Dodanej oraz odpowiadali㶄my
za zorganizowanie Wojewódzkich Konkursów
Przedmiotowych z j㶝zyka polskiego, geograﬁi
i j㶝zyka francuskiego;
‒ od 2006 placówka realizowała m.in. mi㶝dzynarodowe programy: „Przyjaciele Zippiego” i „Golden
Five”;
‒ pełnili㶄my funkcj㶝 koordynatora „Programu Niwki”
w województwie 㶄l㶁skim (program bezpłatnych
szkole㶠 dla nauczycieli realizowany we współpracy
Marszałków Województwa 㵼l㶁skiego i Opolskiego);
‒ w 2016 r. realizowali㶄my dwa projekty edukacyjne „Górny 㵼l㶁sk ‒ edukacja regionalna” dla
wszystkich etapów kształcenia obj㶝ty patronatem
㵼l㶁skiego i Opolskiego Kuratora O㶄wiaty oraz
„Bardzo Młoda Kultura” wspólnie z Regionalnym
O㶄rodkiem Kultury w Katowicach;
Od 2008 r. wydawali㶄my kwartalnik pedagogiczno-społeczny pt. „Dialog Edukacyjny”, którego celem
była wymiana my㶄li nauczycielskiej, do㶄wiadcze㶠
i reﬂeksji. W pi㶄mie starano si㶝 przedstawi㶛 artykuły
prezentuj㶁ce pogl㶁dy odmienne od utartych w 㶊yciu
społecznym i politycznym. Zach㶝cano w nich do
przemy㶄lenia na nowo wiele dra㶊liwych społecznie
problemów. Pismo nie było typowym poradnikiem
metodycznym, których na rynku wiele. Było natomiast pismem promuj㶁cym przede wszystkim
kultur㶝 dialogu, która powinna by㶛 wł㶁czona we
wszystkie programy szkolne jako o㶄 przenikaj㶁ca
poszczególne dyscypliny. To wa㶊ne, by nauczyciel,
dyrektor szkoły, pedagog mogli pozna㶛 zró㶊nicowane stanowiska wobec ró㶊nych edukacyjnych
problemów, gdy㶊 tylko z tak㶁 wiedz㶁 mo㶊na trafnie
dokonywa㶛 pomi㶝dzy nimi wyborów oraz zadba㶛
o m㶁dry i celowy rozwój polskiej szkoły.
S㶁dz㶝, 㶊e w ci㶁gu 15 lat istnienia placówka na trwale
wpisała si㶝 w histori㶝 subregionu rybnickiego, mo㶊e
pochwali㶛 si㶝 wieloma osi㶁gni㶝ciami dydaktycznymi
i społecznymi. Nie mam w㶁tpliwo㶄ci, 㶊e Regionalny
O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku wykorzystuje w pełni
swoje szanse. Gratuluj㶝 wszystkim obecnym i byłym
pracownikom tych mijaj㶁cych 15 lat wspólnej pracy
oraz 㶊ycz㶝 sukcesów i kolejnych tak wspaniałych
i radosnych rocznic.
Roman Miruk-Mirski
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Sylwia Bloch
‒ dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku
od 1 wrze㶄nia 2017 roku
Regionalny O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku jest
jednostk㶁 o㶄wiatow㶁 Samorz㶁du Województwa
㵼l㶁skiego. Placówk㶝 nasz㶁 tworz㶁 nauczyciele-konsultanci, nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele-doradcy metodyczni, administracja i obsługa. W㶄ród
nas s㶁 m.in.: eksperci MEN ds. awansu zawodowego
nauczycieli, egzaminatorzy OKE, członek odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy Ministrze Edukacji
Narodowej, ambasador programu eTwinning, doradcy zawodowi, przewodnicz㶁cy Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych przy 㵼l㶁skim Kuratorze
O㶄wiaty, nauczyciel nominowany w 2017 r. przez
㵼l㶁skiego Kuratora O㶄wiaty do honorowego tytułu
profesora o㶄wiaty, trenerzy mi㶝dzynarodowych
i ogólnopolskich programów (w tym rekomendowanych), Superdyrektor Szkoły roku 2017r, nauczyciel
wpisany na list㶝 100 osób zasłu㶊onych dla rozwoju
kompetencji cyfrowych w Polsce, promotor prac
nagradzanych w 㵼wiatowych Konkursach Innowacyjno㶄ci w Belgii, Francji, Rosji, Kanadzie, USA,
Malezji, Korei Południowej, na Tajwanie, nagrodzony
Orderem Wynalazczo㶄ci „Edison Invertor Order of
Merit” w II 㵼wiatowym Konkursie Korea Invention
News w Seulu, juror w 㵼wiatowych Konkursach
Innowacyjno㶄ci iCAN w Kanadzie oraz podczas
International Warsaw Invention Show.
Pracownicy pedagogiczni pracuj㶁 zespołowo, wspieraj㶁 si㶝, wymieniaj㶁 do㶄wiadczeniami, cz㶝sto wspólnie prowadz㶁 formy doskonalenia nauczycieli, co
czyni szkolenia jeszcze bardziej warto㶄ciowymi
merytorycznie i bogatymi w przykłady dobrych praktyk. Przygotowuj㶁c si㶝 do prowadzenia szkole㶠 dla
nauczycieli nie tylko uwzgl㶝dniamy ich potrzeby (b㶝d㶁ce wynikiem ankiet diagnostycznych), ale równie㶊
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staramy si㶝 „postawi㶛” w roli odbiorcy, odpowiadaj㶁c sobie na pytanie „czego bym oczekiwał jako
uczestnik tego szkolenia”? Dbamy równie㶊 o ró㶊norodno㶄㶛 stosowanych metod pracy, form, technik
i 㶄rodków dydaktycznych. W tym celu nieustannie
doskonalimy swój warsztat pracy i wyposa㶊amy
placówk㶝 w nowoczesny sprz㶝t (m.in. w zakresie
TIK), 㶄rodki dydaktyczne i nowo㶄ci literackie.
„Dzi㶝ki temu”, 㶊e nie posiadamy własnej auli, jeste㶄my bli㶊ej WAS, organizuj㶁c najwi㶝ksze przedsi㶝wzi㶝cia w terenie np. dwie edycje konferencji „Klucz
do uczenia si㶝” ze 㶄wiatowej sławy pedagogiem
(Galin㶁 Dolya) zorganizowali㶄my w Teatrze Ziemi
Rybnickiej. Uczestniczyło w ka㶊dej z nich ponad
300 nauczycieli. Wiele konferencji zorganizowali㶄my
w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w rybnickim
Kampusie, czy te㶊 w salach konferencyjnych oraz sali
widowiskowej Centrum Kulturalno-Edukacyjnego
w Czerwionce- Leszczynach.
Wielkim walorem jest usytuowanie naszej placówki
w parku, co pozwala nam na prowadzenie niektórych
szkole㶠 w naturalnym 㶄rodowisku, przygotowuj㶁c
zainteresowanych nauczycieli do realizacji podstawy programowej poza murami przedszkola/szkoły.
Niezwykle wa㶊na jest dla nas aktywna współpraca
z organem prowadz㶁cym, skutkuj㶁ca mo㶊liwo㶄ci㶁
współtworzenia wielu edukacyjnych materiałów,
dokonywania metodycznej korekty materiałów
(aktualnie np. z projektu Info SMOG) czy promocji
Województwa 㵼l㶁skiego tak㶊e poprzez realizacj㶝
szkole㶠 dotycz㶁cych Szlaku Zabytków Techniki
Województwa 㵼l㶁skiego, czy Szlaku Gospodarstw
Edukacyjnych.
Staramy si㶝 efektywnie współpracowa㶛 z organem
nadzoru, czyli Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach.
Tu przede wszystkim warto wspomnie㶛 o współrealizacji 2-letniego projektu „Cultural Competency Toolkit for Teachers”, w efekcie którego opracowali㶄my
wspólnie poradnik dla nauczycieli, współrealizacji
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, czy
mo㶊liwo㶄ci publikowania informacji o warto㶄ciowych edukacyjnie wydarzeniach i przygotowanych
przez nas materiałach na stronie internetowej Kuratorium O㶄wiaty.
Istotna jest dla nas równie㶊 współpraca z innymi
jednostkami samorz㶁dów terytorialnych, poniewa㶊 wspólnie realizowane projekty i inne działania
podejmowane na rzecz edukacji s㶁 wsparciem dla
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nauczycieli, cz㶝sto stanowi㶁 inspiracj㶝 do modyﬁkacji swoich metod i form pracy, co dla ucznia staje
si㶝 motywacj㶁 do nauki.
Cenna jest dla nas równie㶊 współpraca z nauczycielami i dyrektorami, poniewa㶊 otrzymujemy od
Was artykuły do wydawanego przez nasz o㶄rodek
kwartalnika „Dialog edukacyjny”, czy te㶊 przykłady
dobrych praktyk. Uczestniczycie w organizowanych
przez nas szkoleniach, przygotowujecie uczniów do
ogłoszonych przez nas konkursów itp. Macie wi㶝c
swój udział w tym, by nasza strona internetowa była
coraz bogatsza w ciekawe materiały i mogła by㶛
wsparciem w procesie nauczania/uczenia si㶝, czy
te㶊 㶈ródłem inspiracji do podj㶝cia nowych działa㶠.
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Jako przykłady współpracy podj㶝tej z ró㶊nymi instytucjami niech posłu㶊㶁 zamieszczone na ko㶠cu
podzi㶝kowania i rekomendacje.
W zwi㶁zku z tym, 㶊e w RODN i IP „WOM” w Rybniku
pracuj㶝 od 1 wrze㶄nia 2006 roku (czyli wła㶄ciwie
od pocz㶁tku jego istnienia) najpierw jako nauczyciel-konsultant, w okresie 1 wrze㶄nia 2014 r. do
31 sierpnia 2017 r. dodatkowo jako wicedyrektor
a od 1 wrze㶄nia 2017 r. jako dyrektor, serdecznie
dzi㶝kuj㶝 Wszystkim za mo㶊liwo㶄㶛 współpracy, która
z pewno㶄ci㶁 przekłada si㶝 na coraz wy㶊sz㶁 jako㶄㶛
pracy placówek o㶄wiatowych i sprawia, 㶊e ucze㶠
chodzi do szkoły nie dlatego, 㶊e „musi”, lecz dlatego,
㶊e chce.

II. PRACOWNICY
Nauczyciele ‒ konsultanci

Monika Słupik (dział szkole㶠), Arkadiusz Paszenda
(informatyk), Anna 㵼wierczyna (marketing).

Sylwia Bloch, Jolanta Grzesiak, Beata Szołtysek, Anna
Ogrodnik, Mariola Gajek-Czapla, Tomasz Stadnicki,
Alojzy Zimo㶠czyk, Małgorzata Pyszny, Sabina Ficek,
Wioleta Dudziak-Radecka, Anna Krzy㶊anowska, Katarzyna Wróbel, Mirela Szymczak, dr Urszula Warczok,
Ewa Majchrzak, Jerzy Maduzia.

Beata Bortlik, Henrietta Jurków, Krystian Szuła (lokalizacja Rybnik, ul. Parkowa 4a), Lidia Strzelczok,
Adam Kuchcik (lokalizacja Rybnik, ul. Chrobrego 27).

Nauczyciele ‒ bibliotekarze

Zatrudnieni nieobecni

Anna W㶝grzyn, Sabina Frost, Jolanta 㵼wi㶁tek-Gruszka, Małgorzata Kokot, Katarzyna Gozdawa-Grajewska, Justyna Miłkowska, Justyna Jankowska.

Agata Madejska, Małgorzata Patron, Anna Kłosek.

Nauczyciele ‒ doradcy metodyczni

dr Roman Miruk-Mirski, Adam Kapias, Jadwiga Garcorz, Alicja Krawczyk, Jolanta Spyrczak, Piotr Tokarz,
Jolanta Malczewska, Anna Porwoł, Maria Stachowicz-Polak, Gra㶊yna Studzi㶠ska-Cavour, Marzena
Bugiel, Romana Piecha, Anna Wodecka, Beta Klima,
dr Edward Karolczuk, dr Aldona Urbanek, Anna Naruszewicz-Studnik, Mirela Pogoda, Sabina Synowiec,
Stanisław Szulik, Krzysztof Pierchała, Barbara Pak,
Helena Ratajczak, Artur Ró㶊ycki, Agnieszka Zaj㶁c,
Gra㶊yna Polny, Ewa Kral, Justyna Kruzi㶠ska, Jan
㶀urek, Bo㶊ena Kuchcik, Arleta Hoﬀmann-Piasecka,
Agata 㵼liwicka.

Lucyna Kwiato㶠-Skura, Izabela Gojny, Katarzyna
Nogły, Izolda Bonarek, Małgorzata Konsek, dr Maria
Koloch, Maria Goł㶁bek, Ewa Por㶝ba, Gra㶊yna Kwiecie㶠, Monika Koszutkowska, dr Urszula Słyk.

Administracja
Agnieszka R㶝kawek (główny ksi㶝gowy), Kinga
Włodarczyk oraz Ilona Kleszczewska (ksi㶝gowo㶄㶛),
Joanna Brodowska (sekretariat), Ksenia Maj oraz
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III. BAZA LOKALOWA I WYPOSA㶀ENIE
Nasza placówka doskonalenia nauczycieli usytuowana jest w parku, który zapewnia nam cisz㶝, skupienie
oraz stanowi doskonał㶁 baz㶝 do prowadzenia zaj㶝㶛
w terenie. Pomieszczenia, w których s㶁 prowadzone
formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyposa㶊one s㶁 w sprz㶝t multimedialny (komputery,
wbudowane w suﬁt rzutniki, tablice multimedialne,
tablice sucho㶄cieralne) jak równie㶊 tablice Flipchart
oraz pisaki. Ponadto w grudniu 2018 roku o㶄rodek
zakupił mobilny Flipchart interaktywny, współpracuj㶁cy z tabletami i smartfonami wyposa㶊onymi
w system android. Umo㶊liwia to m.in. „transport”
notatek dokonywanych przez wykładowc㶝 bezpo㶄rednio do urz㶁dzenia uczestnika szkolenia.
Krzesła i stoliki, w które wyposa㶊one s㶁 sale zaj㶝ciowe, umo㶊liwiaj㶁 ich dowolne ustawianie (zgodnie
z potrzebami osoby szkol㶁cej, czy maj㶁cych mie㶛
zastosowanie form szkolenia).

(tzn. prowadz㶁cy przechodzi z uczestnikami do innej,
przygotowanej sobie wcze㶄niej sali, by zrealizowa㶛
cz㶝㶄㶛 szkolenia w innym ustawieniu stołów, czy
z wykorzystaniem innych 㶄rodków dydaktycznych).
Najcz㶝stszym powodem konieczno㶄ci korzystania
z drugiego pomieszczenia s㶁 zaj㶝cia ruchowe, gry,
zabawy, potrzeba wykorzystania du㶊ej powierzchni.
W zwi㶁zku z tym faktem, bardzo dobrze wyposa㶊yli㶄my dydaktycznie równie㶊 posiadany du㶊y hol.

W zwi㶁zku z tym, 㶊e prowadzimy warsztaty z wykorzystaniem wielu ró㶊norodnych metod i form pracy,
cz㶝sto forma szkolenia odbywa si㶝 w dwóch salach
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Nowoczesne wyposa㶊enie dydaktyczne umo㶊liwia stosowanie form i metod pracy wynikaj㶁cych
z potrzeb i specyﬁki realizowanego doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
RODN i IP „WOM” w Rybniku proponuje nauczycielom m.in. szkolenia wpisuj㶁ce si㶝 w realizacj㶝
kierunków polityki o㶄wiatowej pa㶠stwa oraz formy
doskonalenia wzbogacaj㶁ce warsztat pracy nauczycieli w pomysły na atrakcyjn㶁 realizacj㶝 podstawy
programowej.
W celu przygotowania nauczycieli do prowadzenia
m.in. zaj㶝㶛 z kodowania i programowania, nasz
o㶄rodek zakupił m.in. takie 㶄rodki dydaktyczne jak:
a) Dash i Dot

b) Mini mata do kodowania (mata, kubeczki, kr㶁㶊ki
z aktywno㶄ciami, cyfry, ﬁgury geometryczne)
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c) Ozobot

Nasz o㶄rodek zapewnia sprz㶝t komputerowy i dost㶝p do Internetu odpowiednio do potrzeb i specyﬁki form realizowanego doskonalenia zawodowego
nauczycieli.
RODN i IP „WOM” w Rybniku posiada sal㶝 komputerow㶁 wyposa㶊on㶁 w 15 stanowisk komputerowych i jedno dodatkowe stanowisko dla osoby
prowadz㶁cej.
W grudniu 2019 roku cala pracownia została zmodernizowana w celu unowocze㶄nienia jej oraz polepszenia parametrów komputerów.

Dodatkowo zakupiono drug㶁 pracowni㶝 komputerow㶁 mobiln㶁, zło㶊on㶁 z 16 laptopów. Wszystkie
komputery stacjonarne i urz㶁dzenia maj㶁 zainstalowane legalne oprogramowanie oraz zapewniony
dost㶝p do szerokopasmowego Internetu. Zarówno
sprz㶝t, jak i oprogramowanie, pozwalaj㶁 na prowadzenie ró㶊nych form doskonalenia nauczycieli z szeroko rozumianego wykorzystania TIK w edukacji oraz
innych zaj㶝㶛, gdzie wymagane jest wspomaganie
metodami informatycznymi.
Do wyposa㶊enia dydaktycznego nale㶊y równie㶊
zaliczy㶛 tablic㶝 interaktywn㶁 eBeam (która mo㶊e
by㶛 wykorzystana w dowolnej sali szkoleniowej
a tak㶊e w trakcie szkole㶠 przeprowadzanych poza
placówk㶁).

DIALOG EDUKACYJNY NR 3/2021 r.

Uczestnicy zaj㶝㶛 maj㶁 do dyspozycji drukark㶝 laserow㶁, 4 tablety.
Dost㶝pny jest wizualizer, 2 aparaty cyfrowe, kamera
cyfrowa, 65-calowy telewizor z mo㶊liwo㶄ci㶁 odtwarzania nagra㶠 z pendrive ʼa.
Do dyspozycji prowadz㶁cych oraz pracowników
pozostaj㶁 3 urz㶁dzenia wielofunkcyjne (kopiarka+skaner+drukarka) z mo㶊liwo㶄ci㶁 wykonywania
wydruków do formatu A3.

Zapewniamy równie㶊 dost㶝p do literatury i materiałów przewidzianych w programach kształcenia.
Nauczyciele ‒ konsultanci systematycznie wnioskuj㶁
do dyrekcji placówki o zakup potrzebnej literatury,
któr㶁 prezentuj㶁 podczas prowadzonych przez
siebie szkole㶠.
W siedzibie naszej placówki od 2007 roku znajduje
si㶝 Małe Centrum Biblioteczne Goethe Institut, systematycznie wzbogacane przez Instytut o nowo㶄ci
ksi㶁㶊kowe, multimedia, gry, „bibliotek㶝 w plecaku”,
lektury, czasopisma, które nieodpłatnie s㶁 udost㶝pniane zainteresowanym nauczycielom.
W struktur㶝 naszej placówki wchodzi równie㶊 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku. Zatrudnieni w niej nauczyciele-bibliotekarze przygotowuj㶁
zestawienia bibliograﬁczne do danych tematów
konferencji lub szkole㶠. Zestawienia s㶁 przekazywane w wersji drukowanej lub elektronicznej.
Biblioteka udost㶝pnia katalogi w wersji on-line, co
uczestnikom szkole㶠 ułatwia sprawdzanie dost㶝pno㶄ci literatury w danej chwili (bez wychodzenia
z domu, czy wykonywania poł㶁cze㶠 telefonicznych).
Baza dydaktyczna jest systematycznie unowocze㶄niana, zgodnie z aktualnymi potrzebami i post㶝pem
technicznym.
Opracowuj㶁c programy nowych szkole㶠 zauwa㶊amy
potrzeb㶝 zakupu 㶄rodków dydaktycznych, które s㶁
niezb㶝dne dla wła㶄ciwej i atrakcyjnej ich realizacji.
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W㶄ród nowych 㶄rodków dydaktycznych znalazły si㶝:
1. teatrzyk Kamishibai
2. pisaki do realizacji
szkole㶠:
„My㶄lograﬁa”,
Visuelle Notizen

DIALOG EDUKACYJNY NR 3/2021 r.

4. Kostki metodyczne

5. Pytajniaki

6. Sieci współpracy

7. Kolory metafory

Udział (w 2015 roku) w konferencji z Claire Selby ‒
autork㶁 mi㶝dzynarodowego programu „Dwuj㶝zyczne dzieci” ‒ zainspirował nas do przygotowania si㶝
do prowadzenia szkole㶠 w tym zakresie. Dla rzetelnego ich prowadzenia niezb㶝dny był zakup stosowanych w tym programie 㶄rodków dydaktycznych.

3. Heksy edukacyjne ‒
17 kompletów
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W zwi㶁zku z prowadzeniem szkole㶠 „Wycieczki po
㵼l㶁sku ‒ Szlak Zabytków Techniki Województwa
㵼l㶁skiego”, nawi㶁zali㶄my współprac㶝 z instytucjami
wchodz㶁cymi w skład Szlaku. Otrzymali㶄my od nich
liczne gry, publikacje i inne 㶄rodki dydaktyczne, które
wykorzystujemy podczas prowadzenia powy㶊szych
szkole㶠.

Pani Sylwia Bloch w 2007 roku zainicjowała istnienie
Medioteki J㶝zyka Niemieckiego w naszej placówce, nawi㶁zuj㶁c w tym celu współprac㶝 z Goethe
Institut. W ramach tej współpracy współtworzyła
ró㶊ne 㶄rodki dydaktyczne, m.in. gr㶝 „Abenteuerreise
Deutschland”, która została wydana przez Goethe
Institut i jest na wyposa㶊eniu naszej Medioteki.
Prowadzimy szkolenia z wykorzystaniem jej, ale te㶊
wypo㶊yczamy j㶁 nauczycielom do wykorzystania
na lekcjach.

Cz㶝sto sami robimy niezb㶝dne 㶄rodki dydaktyczne
do prowadzenia form doskonalenia nauczycieli.

Inspiracj㶁 do opracowania nowych programów
szkole㶠 staj㶁 si㶝 㶄rodki dydaktyczne zakupione
przez dyrektora np. klocki w 6 kolorach (do szkolenia „Metoda 6 klocków”) drukarka 3D, czy robot
Makeblock mTiny.
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IV. WYBRANE ZREALIZOWANE DZIAŁANIA
a) KONFERENCJE
TEMAT: Klucz do uczenia si㶝 ‒ podej㶄cie L. Wygotskiego do wczesnej edukacji.
TERMIN: 24 listopada 2008 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: „Klucz do uczenia si㶝” to unikalny program nauczania, bo koncentruje si㶝 na rozwijaniu
umiej㶝tno㶄ci uczenia si㶝 dzieci. Lata bada㶠 dowiodły, 㶊e sekret rozwoju wyj㶁tkowych uzdolnie㶠 dziecka
polega przede wszystkim na tym, by w wieku do lat sze㶄ciu opanowało pewien zakres „umiej㶝tno㶄ci
uczenia si㶝”.
Program ten jest wynikiem 46 lat bada㶠 i praktycznych działa㶠 nad rozwijaniem uzdolnie㶠 i wy㶊szych
umiej㶝tno㶄ci uczenia si㶝, przeprowadzonych przez 12 uznanych psychologów rozwojowych i pedagogów ze „szkoły Wygotskiego”. Optymalne do㶄wiadczenia edukacyjne s㶁 „ukryte” w bardzo anga㶊uj㶁cych
zabawach, opowie㶄ciach i grach, które urzekaj㶁 serca i umysły dzieci.
Zaj㶝cia zostały zaprojektowane tak, by rozwijały „trio umiej㶝tno㶄ci uczenia si㶝”, które b㶝d㶁 dzieciom niezb㶝dne do odniesienia prawdziwego sukcesu akademickiego, społecznego i osobistego ‒ a mianowicie
zdolno㶄ci poznawcze, komunikacyjne i samoregulacj㶝. Te trzy umiej㶝tno㶄ci s㶁 kluczem do uczenia si㶝
teraz i w przyszło㶄ci. W ramach „Klucza do uczenia si㶝” promowane jest korzystanie z narz㶝dzi kulturowych
(czyli to „jak” si㶝 uczy㶛), a nie tylko nauczanie tre㶄ci edukacyjnych („co”). To podej㶄cie stwarza odpowiednie warunki do tego, by umysły dzieci otworzyły si㶝, by nauka stała si㶝 dla nich przyjemno㶄ci㶁 i by mogła
rozkwitn㶁㶛 ich kreatywno㶄㶛, cały czas maj㶁c na uwadze tzw. stref㶝 najbli㶊szego rozwoju dziecka.
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TEMAT: Dziecko w 㶄wiecie matematyki.
TERMIN: 26 pa㶈dziernika 2010 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Raport z pierwszego etapu wdra㶊ania nowej podstawy programowej w przedszkolach i klasach
pierwszych szkół podstawowych w województwie 㶄l㶁skim ‒ mgr Aleksandra Derska ‒ przedstawiciel
nadzoru pedagogicznego Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.
2. Jak uczyni㶛 edukacj㶝 przyjazn㶁 dziecku i nauczycielowi ‒ na przykładzie edukacji matematycznej
w wychowaniu przedszkolnym i klasach I‒III szkoły podstawowej ‒ dr Małgorzata Skura, mgr Michał
Lisicki ‒ Instytut Wspomagania Rozwoju i Edukacji w Warszawie.
3. „O umiej㶝tno㶄ciach matematycznych trzecioklasistów na podstawie bada㶠” ‒ dr hab. Małgorzata
㶀ytko ‒ Uniwersytet Warszawski.
4. „Matematyka nie musi by㶛 trudna” ‒ mgr Bo㶊ena Janiszewska ‒ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warszawie, psycholog, autorka licznych publikacji na temat pracy z dzieckiem.
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TEMAT: „Gimnastyka paluszkowa a rozwój umiej㶝tno㶄ci motorycznych i j㶝zykowych dziecka”.
TERMIN: 29 pa㶈dziernika 2015 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Wpływ gimnastyki paluszkowej na popraw㶝 umiej㶝tno㶄ci j㶝zykowych, koordynacj㶝 wzrokowo ‒ ruchow㶁 oraz sprawno㶄㶛 manualn㶁 dziecka.
2. Dlaczego warto ł㶁czy㶛 ruch z rytmem i rymem?
3. Gimnastyka Paluszkowa ‒ kompleksowy program zawieraj㶁cy rozwojowe gry i zabawy, historyjki,
rymowanki i 㶛wiczenia, słu㶊㶁ce poprawie zdolno㶄ci motorycznych i pisania odr㶝cznego.
4. Nowe propozycje metod rozwijaj㶁cych sprawno㶄㶛 motoryczn㶁 i j㶝zykow㶁 dziecka m.in.: Siłownia
i aerobic paluszków, Paluszkowe bajki i spacery.
5. Rozgrzewka, rozci㶁ganie, wzmacnianie i relaksacja mi㶝㶄ni r㶁k, palców i dłoni.
6. Diagnoza poziomu rozwoju zdolno㶄ci motorycznych i koordynacji ruchów r㶝ki (zdolno㶄ci motoryczne
a gotowo㶄㶛 szkolna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, rysowanie z pami㶝ci i z obserwacji, ołówek
czy mazak? Słaby i mocny nacisk.

14

RODN i IP „WOM” w Rybniku

NUMER SPECJALNY

DIALOG EDUKACYJNY NR 3/2021 r.

TEMAT: „Mi㶝dzy ocen㶁 a motywacj㶁 ‒ adaptacja dziecka w szkole”.
TERMIN: 30 wrze㶄nia 2015 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: Celem konferencji było przybli㶊enie nauczycielom innych sposobów oceniania (poza tradycyjnym ocenianiem z zastosowaniem cyfr) by spełniło ono faktycznie swoj㶁 funkcj㶝 motywuj㶁c㶁 do
nauki i wskazywało mocne strony, ale te㶊 te, które wymagaj㶁 poprawy. Wszyscy uczestnicy konferencji
bardzo wysoko j㶁 ocenili, o czym 㶄wiadcz㶁 wyniki ewaluacji.
Wyniki ewaluacji
Tematyka ciekawa ‒ 100% ankietowanych.
Tre㶄ci szkolenia zostały wła㶄ciwie dobrane ‒ 100% ankietowanych.
Prowadz㶁cy spełnili moje oczekiwania ‒ 100% ankietowanych.
Nabyt㶁 wiedz㶝 b㶝d㶝 mógł wykorzysta㶛 w swojej pracy ‒ 100% ankietowanych.
Dodatkowe komentarze i sugestie:
‒ „informacje wykorzystam”,
‒ „gratuluj㶝 konferencji”,
‒ „prowadzenie zaj㶝㶛 na bardzo wysokim poziomie”,
‒ „spotkanie było niezwykle ciekawe, zaproszone osoby były komunikatywne i w sposób obrazowy
przedstawiły zało㶊one zagadnienia”,
‒ „doskonała organizacja, ciekawy temat, wspaniałe prowadz㶁ce”,
‒ „ch㶝tnie wezm㶝 udział w takim spotkaniu”.
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TEMAT: „Nauka czytania krok po kroku ‒ przegl㶁d metod polskich i nie tylko”.
TERMIN: 3 grudnia 2016 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Czytanie dla wszystkich dzieci” ‒ wykład wprowadzaj㶁cy (Sylwia Bloch).
2. Przegl㶁d metod nauki czytania ‒ Uniwersytet Warszawski.
3. Prezentacja nowozelandzkiej metody nauki czytania ‒ pani J. Grzesiak nauczyciel praktyk edukacji
przedszkolnej.
4. „Czytanie spływaj㶁ce” ‒ autorska metoda nauki czytania ‒ (wyst㶁pienie tłumaczone).
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TEMAT: „Co kryje w sobie smog ‒ jak chroni㶛 siebie i przyrod㶝?”.
TERMIN: 23 listopada 2017 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Sylwia Bloch, Alojzy Zimo㶠czyk.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Smog na 㶄wiecie, w Europie, w Polsce i w woj. 㶄l㶁skim.
2. Wpływ smogu na zdrowie.
3. Warsztaty antysmogowe w szkołach ‒ przykłady dobrych praktyk.
4. Tematyka antysmogowa w Internecie, aplikacje na telefon.
5. Stowarzyszenie Bł㶝kitna Atmosfera ‒ OZE.
6. Wykorzystanie OZE w przedszkolu w Marklowicach.
7. Monitoring smogowy w dzielnicach Rybnika.

Materiały i prezentacje do pobrania: https://wom.edu.pl/?page̲id=5925.
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TEMAT: „Prawa dziecka i ich przestrzeganie”.
TERMIN: 2 pa㶈dziernika 2018 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Prawa Dziecka jako uniwersalne warto㶄ci w edukacji.
2. Najcz㶝㶄ciej spotykane sytuacje b㶝d㶁ce podstaw㶁 wszczynania post㶝powa㶠 dyscyplinarnych w zwi㶁zku
z naruszeniem praw ucznia.
3. Cyberprzest㶝pczo㶄㶛 w㶄ród dzieci i młodzie㶊y.
4. Przykłady łamania i ochrony Praw Dziecka na ró㶊nych kontynentach.
5. Prawa Dziecka ‒ pacjenta.

Materiał wideo ‒ „Prawa dziecka jako uniwersalne warto㶄ci w edukacji” ‒ tłumaczenie na j㶝zyk migowy.
https://www.youtube.com/watch?v=HuCPaMP4V3I.
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TEMAT: „Sienkiewicz ‒ mistrz współczesnych”.
TERMIN: 16 listopada 2016 r.
Inicjator, realizator: Małgorzata Pyszny.
KRÓTKI OPIS: Podczas konferencji swe wykłady wygłosili: prof. Ryszard Koziołek, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Mi㶝dzyobszarowych w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu
㵼l㶁skiego, prof. Jolanta Sztachelska, kierownik Zakładu Pozytywizmu i Młodej Polski na Uniwersytecie
w Białymstoku, Tomasz Małkowski, pisarz, autor podr㶝czników do historii. Prelegenci starali si㶝 przedstawi㶛 zebranym nauczycielom tezy o niezb㶝dno㶄ci Henryka Sienkiewicza i jego twórczo㶄ci dla rozumienia
polskiej kultury, opowiedzie㶛 o recepcji jego twórczo㶄ci na przestrzeni dziesi㶝cioleci, wzbudzi㶛 reﬂeksj㶝
nad tym, czy Krzy㶊acy s㶁 powie㶄ci㶁 tendencyjn㶁, utrwalaj㶁c㶁 negatywne stereotypy, czy powie㶄㶛 nadal
uczy historii.
Bardzo ciekawym elementem konferencji była dyskusja z udziałem prelegentów i publiczno㶄ci, podczas
której mo㶊na była porozmawia㶛 na temat lektur obecnych i nieobecnych w podstawie programowej,
wymieni㶛 pogl㶁dy na temat czytelnictwa Polaków, ulubionych lektur uczniów, metod nie tylko aktywizuj㶁cych, ale mobilizuj㶁cych do czytania, zastanowi㶛 si㶝 nad przyszło㶄ci㶁 polskiej szkoły.
Uczestnicy spotkania dzi㶝kowali wykładowcom za ich rzeczowo㶄㶛, wysokie kompetencje, od㶄wie㶊aj㶁ce
spojrzenie na Sienkiewicza i przepi㶝kny j㶝zyk. Natomiast organizatorów chwalono za go㶄cinno㶄㶛, 㶊yczliwo㶄㶛, profesjonalizm.
Konsultanci WOM-u oraz IRE maj㶁 nadziej㶝, 㶊e wiedza i do㶄wiadczenia zdobyte w czasie spotkania oka㶊㶁
si㶝 cenne i po㶊yteczne, a konferencja Sienkiewicz ‒ mistrz współczesnych, dzi㶝ki ciekawym wykładom
i interesuj㶁cym dyskusjom, da pocz㶁tek wielu wspaniałym projektom w szkołach.
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TEMAT: „Cyberprzestrze㶠 ‒ mo㶊liwo㶄ci i zagro㶊enia”.
TERMIN: 27 sierpnia 2018 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Sylwia Bloch, Mirela Szymczak.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Razem Bezpieczni ‒ nauczyciele i uczniowie w cyberprzestrzeni.
2. Sprawozdanie z realizacji Rz㶁dowego Programu ,,Aktywna tablica dla aktywnych nauczycieli” w województwie 㶄l㶁skim.
3. Mi㶝dzyszkolna sie㶛 szkół „Aktywna tablica dla aktywnych nauczycieli”.
4. Jedno klikni㶝cie i
ró㶊ne konsekwencje!
5. Funkcjonowanie dzieci i młodzie㶊y w cyberprzestrzeni ‒ kontekst psychoterapeutyczny.
6. Aktywny nauczyciel, czy aktywny ucze㶠?. Rozwijanie kluczowych kompetencji XXI wieku z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
7. Rozbudzanie my㶄lenia komputacyjnego w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem pomocy
„EDUMATRIX”.
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TEMAT: „Dok㶁d prowadzi nas twórczo㶄㶛 polskich Noblistów”?
TERMIN: 5 listopada 2020 r.
Realizatorzy: Małgorzata Pyszny, Anna Krzy㶊anowska.
KRÓTKI OPIS
Cele konferencji:
1. Promocja polskiej kultury i literatury, dorobku i osi㶁gni㶝㶛 polskich pi㶝ciu Noblistów w dziedzinie
literatury: Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy
Szymborskiej, Olgi Tokarczuk.
2. Motywowanie do czytania.
3. Podniesienie jako㶄ci i efektów kształcenia.
Program konferencji:
‒ Wykład dr. hab. Michała Rusinka ‒ adiunkta w Katedrze Teorii Literatury na Wydziale Polonistyki UJ,
sekretarza Wisławy Szymborskiej, autora ksi㶁㶊ek, tłumacza;
‒ Prezentacje dzieci i młodzie㶊y ‒ Moda na Nobla;
‒ Podsumowanie konkursu literackiego „Nobel na 5!”;

‒ Warsztaty:
Grupa 1. Nobel ju㶊 od przedszkola (warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej);
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Grupa 2. Jak prezentowa㶛 sylwetki Noblistów na lekcjach j㶝zyka polskiego w szkole podstawowej
(warsztaty dla polonistów).

***
TEMAT: „Szkoła otwarta ‒ jak budowa㶛 skuteczny system bezpiecze㶠stwa”.
TERMIN: 6 kwietnia 2016 r.
Inicjator, realizator: Mariola Gajek-Czapla.
KRÓTKI OPIS: Celem konferencji było stworzenie platformy do wymiany do㶄wiadcze㶠 zwi㶁zanych z bezpiecze㶠stwem dzieci, młodzie㶊y i nauczycieli a tak㶊e spojrzenie na bezpiecze㶠stwo jako na element
trwałych relacji mi㶝dzyludzkich.
Zagadnienia szczegółowe:
Aktualne informacje dotycz㶁ce przest㶝pczo㶄ci w㶄ród nieletnich oraz zagro㶊e㶠 zwi㶁zanych z korzystaniem
z Internetu a tak㶊e zjawisk przemocy i mowy nienawi㶄ci dotycz㶁cych nowych technologii.
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TEMAT: „Edukacja zdalna w przedszkolu i szkole ‒ zdalnie zainspirowani”.
TERMIN: 31 maja 2021 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: nauczyciele-konsultanci, nauczyciele-doradcy metodyczni.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
‒ Działania RODN „WOM” w Rybniku w aspekcie wyników diagnozy potrzeb nauczycieli w zakresie
edukacji zdalnej ‒ Sylwia Bloch ‒ dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku.
‒ Wykład wprowadzaj㶁cy ‒ dr hab. in㶊. Marlena Pleba㶠ska ‒ prof. UW.
‒ „Rozwin㶁㶛 skrzydła to podj㶁㶛 działanie ‒ zdalne nauczanie” ‒ Hanna Benisz ‒ wicedyrektor w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Rybniku.
‒ „Muzyka nie widzi odległo㶄ci” ‒ Lucyna Kwiato㶠-Skura ‒ doradca metodyczny RODN i IP „WOM”
w Rybniku.
‒ „Kształtowanie postaw i kompetencji przedszkolaka w zakresie przedsi㶝biorczo㶄ci ‒ zdalne planowanie i zarz㶁dzanie działaniami innowacyjnymi” ‒ Jolanta Grzesiak ‒ wicedyrektor RODN i IP „WOM”
w Rybniku, Wioleta Dudziak-Radecka ‒ dyrektor Przedszkola Akademia Wyobra㶈ni w Marklowicach.
‒ „Nowe wyzwania ‒ nowe mo㶊liwo㶄ci. Nauczanie zdalne w klasach 1‒3 i z uczniami ze SPE” ‒ Małgorzata Konsek ‒ doradca metodyczny RODN i IP „WOM” w Rybniku.
‒ „Nauczanie zdalne w szkole ponadpodstawowej” ‒ Tomasz Stadnicki ‒ nauczyciel-konsultant RODN
i IP „WOM” w Rybniku, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku.

Konferencja zorganizowana w ramach projektu grantowego O㶄rodka Rozwoju Edukacji w Warszawie
„Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zada㶠 zwi㶁zanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległo㶄㶛.”
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TEMAT: „Ucze㶠 zdolny w przestrzeni szkolnej w tym edukacja przez szachy”.
TERMIN: 23 sierpnia 2021 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Usytuowanie ucznia zdolnego w aktach prawnych.
2. Od pomysłu innowacyjnego do sukcesu.
3. Wyst㶝p artystyczny. Michalina Porszke ‒ wokalistka, uczennica I LO w Rybniku.
4. Wi㶁zanka ta㶠ców standardowych w wykonaniu Zoﬁi Zdziarskiej (uczennicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Rybniku) i Pawła Lipi㶠skiego (ucznia Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku).
5. Ucze㶠 zdolny ‒ pierwsza pomoc.
6. Dziecko zdolne okiem RODZICA.
7. Ucze㶠 zdolny w kreacji artystycznej.
8. 㵼l㶁skie ‒ inwestujemy w talenty.
9. Edukacja przez szachy. 10-lecie projektu.
10. Jak zaczynali㶄my i dlaczego kontynuujemy?
11. „Szachy w szkole”. Innowacyjne działania w SP nr 5 w Jastrz㶝biu-Zdroju
12. Szachy w przedszkolu.
13. Szachy jako przykład dobrej praktyki w㶄ród dzieci z dysfunkcj㶁 słuchu.
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TEMAT: „Powsta㶠czy czyn i pami㶝㶛 ‒ w stulecie III Powstania 㵼l㶁skiego”.
TERMIN: 28 wrze㶄nia 2021 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Urszula Warczok, Alojzy Zimo㶠czyk.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Powstania 㵼l㶁skie ‒ działania, inspiracje, materiały.
2. Wyst㶝p recytatorów nagrodzonych w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „㵼l㶁skie krajobrazy”.
3. Zachwycaj㶁ce historie. Kilka my㶄li z powstaniami 㶄l㶁skimi i edukacj㶁 w tle.
4. Wyst㶝p wokalny zdobywczyni Grand Prix w Konkursie „Pie㶄ni Powsta㶠cze” z okazji 100. Rocznicy
III Powstania 㵼l㶁skiego.
5. Działalno㶄㶛 społeczna rybnickich kobiet w Zwi㶁zku Towarzystw Polek.
6. Polegli w powstaniach 㶄l㶁skich.
7. Pomniki powsta㶠cze w okr㶝gu rybnickim i ich losy.
8. Jak podzieli㶛 Górny 㵼l㶁sk? Geometria polityczna Aristideʼa Brianda w 1921 roku.
9. Podsumowanie i zako㶠czenie cyklu konferencji „Drogi do Niepodległej”.

Materiały dla nauczycieli: https://wom.edu.pl/?page̲id=18600.
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TEMAT: „Kresy ‒ pami㶝㶛 pokole㶠”.
TERMIN: 26 pa㶈dziernika 2021 r.
Realizatorzy: Sylwia Bloch, Urszula Warczok, Alojzy Zimo㶠czyk.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Polska na Kresach w pami㶝ci pokole㶠 ‒ redaktor Danuta Skalska.
2. Kresy oczami pedagoga, historyka, wolontariusza ‒ dr Norbert Niestolik.
3. Wspomnienia ze szkolnych wyjazdów naukowych rybnickiej młodzie㶊y na Kresy ‒ dr Urszula Warczok,
Alojzy Zimo㶠czyk.

Audycja do odsłuchania w programie Lwowska Fala.
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b) SEMINARIA
TEMAT: „Szkoła ucz㶁ca si㶝”.
TERMIN: 23 pa㶈dziernika 2016 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: Seminarium dla nauczycieli na temat oceniania kształtuj㶁cego zorganizowałam we współpracy z CEO w Warszawie i wyró㶊niaj㶁c㶁 si㶝 w 㶄rodowisku szkoł㶁 podstawow㶁. Zapoznali㶄my nauczycieli (w tym wszystkich doradców metodycznych, którzy wtedy podlegali naszemu nadzorowi i zostali
zaproszeni do udziału w tym seminarium) z zasadami oceniania kształtuj㶁cego. Nauczyciele ze szkoły
podstawowej, która współorganizowała seminarium (SP nr 4 w Radlinie) przygotowali wystaw㶝 zeszytów
uczniowskich ocenianych sposobem „OK zeszyt”, poprosili rodziców swoich uczniów i uczniów o udział
w seminarium. Uczestnicz㶁cy w seminarium nauczyciele mieli wi㶝c mo㶊liwo㶄㶛 zadawania pyta㶠 równie㶊
uczniom i rodzicom, jak wdro㶊ony przez szkoł㶝 sposób oceniania kształtuj㶁cego „odbierany” jest przez
㶄rodowisko szkolne i lokalne i jak㶁 ma warto㶄㶛. Wielu nauczycieli z entuzjazmem wyra㶊ało si㶝 o ocenianiu
kształtuj㶁cym i deklarowało ch㶝㶛 wdro㶊enia go w swojej pracy.
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TEMAT: „Wycieczki po 㵼l㶁sku ‒ Szlak Zabytków Techniki Województwa 㵼l㶁skiego”.
TERMIN: cyklicznie od 2018 r.
Realizatorzy: Sylwia Bloch, Jolanta Grzesiak.
KRÓTKI OPIS: Celem szkolenia jest:
‒ przybli㶊enie nauczycielom miejsc, które nale㶊y pokaza㶛 dzieciom,
‒ zach㶝cenie do poznawania Szlaku Zabytków Techniki, najbardziej interesuj㶁cej trasy turystyki industrialnej w Polsce,
‒ wskazanie zapisów podstawy programowej realizowanych poprzez wycieczki Szlakiem Zabytków
Techniki,
‒ zapoznanie z przemysłow㶁 tradycj㶁 województwa 㶄l㶁skiego.
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TEMAT: „Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
w gospodarstwie wiejskim. Bezpiecze㶠stwo dzieci na wycieczkach”.
PROMOCJA SZLAKU GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA 㵼L㵹SKIEGO
TERMIN: cyklicznie od 2018 r.
Inicjator: Sylwia Bloch; realizatorzy: Anna Ogrodnik, Jolanta Grzesiak.
KRÓTKI OPIS: Głównym celem seminarium było zapoznanie nauczycieli z województwa 㶄l㶁skiego z ofert㶁
edukacyjn㶁 Gospodarstw Edukacyjnych Województwa 㵼l㶁skiego i zaproszenie do wspólnych przygód oraz
praktycznej edukacji na terenie gospodarstwa wiejskiego, zgodnej z zało㶊eniami podstawy programowej
wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
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TEMAT: „Niepodległo㶄㶛 uskrzydla”.
TERMIN: 16 pa㶈dziernika 2019 r.
Inicjator, realizator: Małgorzata Pyszny.
KRÓTKI OPIS ‒ program: Program seminarium przeprowadzonego we współpracy z Muzeum w Sulejówku.
1. Działalno㶄㶛 edukacyjna Muzeum im. Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: akcje, programy, projekty, gry,
blogi, konkursy, warsztaty.
2. Warsztaty dla nauczycieli klas 0‒3: Od Ziuka do Józefa ‒ komiksowa opowie㶄㶛 o Józeﬁe Piłsudskim,
z wykorzystaniem techniki teatru Kamishibai.
3. Warsztaty dla nauczycieli klas IV‒VIII: Niepodległo㶄㶛 uskrzydla ‒ historia depeszy notyﬁkuj㶁cej powstanie pa㶠stwa polskiego. Jak mówi㶛 o niepodległo㶄ci z wykorzystaniem alfabetu Morseʼa?
Wychowanie do warto㶄ci przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wpisuje si㶝 w realizacj㶝 planu pracy RODN i IP WOM w Rybniku oraz misj㶝 Muzeum w Sulejówku. Muzeum pragnie
upowszechni㶛 w społecze㶠stwie, szczególnie w㶄ród młodego pokolenia, warto㶄ci ‒ dum㶝 narodow㶁,
po㶄wi㶝cenie w pracy i walce oraz szacunek dla polskich tradycji. Poprzez programy edukacyjne i akcje
społeczne edukatorzy Muzeum staraj㶁 si㶝 zach㶝ca㶛 do reﬂeksji na temat współczesnego rozumienia patriotyzmu. Edukacja jest jednym z najwa㶊niejszych elementów działalno㶄ci Muzeum Józefa Piłsudskiego
w Sulejówku. Edukacja rozumiana jako rozmowa z histori㶁, zabytkiem, przekazem muzealnym, architektur㶁, ale tak㶊e dialogiem pomi㶝dzy go㶄㶛mi muzeum, uczestnikami warsztatów, konkursów, projektów.

https://muzeumpilsudski.pl
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TEMAT: „Zintegrowana Strategia Umiej㶝tno㶄ci ‒ kierunek edukacja”.
TERMIN: 23 sierpnia 2021 r.
Inicjator: Sylwia Bloch; realizatorzy: Sylwia Bloch, Jolanta Grzesiak.
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. Zintegrowana Strategia Umiej㶝tno㶄ci 2030 ‒ geneza, logika, struktura.
2. Zintegrowana Strategia Umiej㶝tno㶄ci 2030 ‒ monitorowanie i wdra㶊anie.
3. Rozwijanie umiej㶝tno㶄ci w edukacji formalnej ‒ kadry zarz㶁dzaj㶁ce.
4. Rozwijanie umiej㶝tno㶄ci w edukacji formalnej ‒ kadry ucz㶁ce.
Seminarium zorganizowane we współpracy z Instytutem Bada㶠 Edukacyjnych w Warszawie.
Prelegentami byli: Pan Maciej Lasota (Naczelnik w Ministerstwie Edukacji i Nauki ‒ Wydział Zintegrowanej
Strategii Umiej㶝tno㶄ci, Departament Strategii, Kwaliﬁkacji i Kształcenia Zawodowego) Pani dr Dominika
Walczak i Pani dr Monika Staszewicz.
Tematyka seminarium wpisała si㶝 w jeden z kierunków realizacji polityki o㶄wiatowej pa㶠stwa na rok
szkolny 2021/2022 ‒ „Wdra㶊anie Zintegrowanej Strategii Umiej㶝tno㶄ci ‒ rozwój umiej㶝tno㶄ci w edukacji
formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu si㶝 dorosłych”.

31

RODN i IP „WOM” w Rybniku

NUMER SPECJALNY

DIALOG EDUKACYJNY NR 3/2021 r.

c) KURSY DOSKONAL㵹CE
TEMAT: „Szachy w przedszkolu i szkole”.
TERMIN: cyklicznie od 2009 r.
Realizator: Sylwia Bloch oraz autor programu Krzysztof Mrozek.
KRÓTKI OPIS: Program kursu oparty jest o zapisy podstawy programowej m.in. dla etapu edukacji wczesnoszkolnej. Przygotowuje nauczycieli do opanowania gry w szachy i w atrakcyjny sposób wplatania jej
w prowadzone przez siebie zaj㶝cia kształcenia zintegrowanego, wychowania przedszkolnego, zaj㶝cia
㶄wietlicowe, czy zaj㶝cia kół zainteresowa㶠. Ka㶊dy uczestnik otrzymuje program „Szachy w przedszkolu
i szkole.

Figury szachowe z naszej drukarki 3D.
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TEMAT: „Przyjaciele Zippiego” ‒ rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego dzieci.
TERMIN: cyklicznie od 2006 r.
Realizator: Sylwia Bloch (trener mi㶝dzynarodowego programu w województwie 㶄l㶁skim).
KRÓTKI OPIS: „Przyjaciele Zippiego” to mi㶝dzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który
kształtuje i rozwija umiej㶝tno㶄ci psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5‒8 lat. Uczy ró㶊nych sposobów radzenia sobie z trudno㶄ciami i wykorzystywania nabytych umiej㶝tno㶄ci w codziennym 㶊yciu oraz
doskonali relacje dzieci z innymi lud㶈mi. Nie koncentruje si㶝 on na dzieciach z konkretnymi problemami
czy trudno㶄ciami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.
Program został zbudowany na zało㶊eniu, 㶊e małe dzieci mo㶊na nauczy㶛 radzenia sobie z problemami
i trudno㶄ciami, dzi㶝ki czemu b㶝d㶁 lepiej funkcjonowa㶛 w młodo㶄ci i w 㶊yciu dorosłym, korzystaj㶁c z tych
umiej㶝tno㶄ci.
Mi㶝dzynarodowy Program promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, uzyskuj㶁c rekomendacje, został wpisany na list㶝 Programów Proﬁlaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego. Informacje
o programie s㶁 zamieszczone w zwi㶁zku z tym na stronach:
www.ore.edu.pl; www.kbpn.gov.pl; www.parpa.pl
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TEMAT: „Szkolne superwizje”.
TERMIN: kilka grup w roku szkolnym 2017/2018; czas trwania: listopad‒maj.
Realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: Nowatorski program „Szkolne superwizje” realizowali㶄my we współpracy ze Stowarzyszeniem MONAR. Program był realizowany w ramach zadania publicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej pn. „Podniesienie jako㶄ci pracy szkół i placówek systemu o㶄wiaty w zakresie tworzenia i wdra㶊ania
programów wychowawczych i proﬁlaktycznych oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom”. W ramach programu (poza 25 godzinnymi kursami doskonal㶁cymi) zorganizowana została
równie㶊 konferencja nt. „Superwizja własnej pracy nauczyciela jako narz㶝dzie skutecznej pracy wychowawczej i proﬁlaktycznej z młodzie㶊㶁”.
W programie konferencji:
1. „Superwizja własnej pracy nauczyciela. Jej warto㶄㶛 i znaczenie w pracy wychowawczej i proﬁlaktycznej”.
2. „Podstawy skutecznej pracy wychowawczej i proﬁlaktycznej”.
3. Warsztat: „Praca wychowawcza i proﬁlaktyczna w mojej szkole. Mo㶊liwo㶄ci i wyzwania” (4 grupy
warsztatowe).

***
TEMAT: „Apteczka I pomocy emocjonalnej” ‒ rekomendowany program proﬁlaktyki uniwersalnej.
TERMIN: kurs realizowany cyklicznie od 2017 r.
Realizatorzy: Anna W㶝grzyn, Małgorzata Kokot (trenerki programu w województwie 㶄l㶁skim).
KRÓTKI OPIS ‒ program:
1. zapoznanie uczestników z programem, zało㶊eniami, konstrukcj㶁 i metodyk㶁 prowadzenia
spotka㶠 z uczniami,
2. budowanie przekonania co do celowo㶄ci i znaczenia kształtowania umiej㶝tno㶄ci psychospołecznych oraz emocjonalnych w szkole,
3. wskazanie powi㶁zania programu APTECZKA
z innymi działaniami podejmowanymi w szkole dla kształtowania postaw i cech charakteru istotnych dla zdrowia psychicznego dzieci
i młodzie㶊y.
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d) KONKURSY
TEMAT: „Zapomniane zabytki”.
TERMIN: cyklicznie przez 10 lat.
Realizatorzy: Alojzy Zimo㶠czyk, Jadwiga Garcorz.
KRÓTKI OPIS: Konkurs organizowany był przez 10 lat. Celem jego była m.in. promocja dziedzictwa kulturowego 㵼l㶁ska. Zwie㶠czeniem działa㶠 edukacyjnych prowadzonych przez kolejne lata, było wydanie
z okazji 10-lecia trwania konkursu publikacji. Publikacja m.in. zawierała nagrodzone prace, w których
wykorzystano metod㶝 projektów, poniewa㶊 ide㶁 przewodni㶁 konkursu było wykorzystanie metody
projektów do kształtowania kompetencji kluczowych, maj㶁c na uwadze dziedzictwo kulturowe 㵼l㶁ska.
Publikacji była równie㶊 cennym 㶈ródłem informacji o zabytkach Makroregionu Południowego Polski.
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TEMAT: „Byłem, widziałem, zapami㶝tałem a nast㶝pnie narysowałem ‒ Szlak Zabytków Techniki Województwa 㵼l㶁skiego”.
TERMIN: cyklicznie od 2018.
Realizatorzy: Jolanta Grzesiak, Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: Wojewódzki konkurs „Byłem, widziałem, zapami㶝tałem a potem narysowałem ‒ NATURA
W PRZEMY㵼LE”, organizowany był w okresie od 15 marca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.
Celem konkursu było:
1. promowanie regionu 㶄l㶁skiego poprzez organizacj㶝 wycieczek i wyjazdów poł㶁czonych z edukacj㶁
regionaln㶁,
2. rozwijanie kreatywno㶄ci, uzdolnie㶠 plastycznych, wra㶊liwo㶄ci artystycznej dzieci.
Konkurs polegał na wykonaniu pracy plastycznej do miejsca znajduj㶁cego si㶝 na Szlaku Zabytków Techniki, ł㶁cz㶁cym obiekty zwi㶁zane z kultur㶁 dziedzictwa przemysłowego województwa 㶄l㶁skiego.
Zgodnie z przyj㶝tymi w regulaminie kryteriami 7 pa㶈dziernika 2020 r. decyzj㶁 komisji konkursowej
(której przewodniczyła pani Kazimiera Drewniok ‒ znana rybnicka malarka)
w ka㶊dej grupie wiekowej przyznano I, II i III miejsce oraz wyró㶊nienia.
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TEMAT: „㵼ladami historii Regionu 㵼l㶁skiego”.
TERMIN: maj 2019 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Jadwiga Garcorz, Mariola Juraszek-Morawska.
KRÓTKI OPIS: Z okazji 100 rocznicy wybuchu I Powstania 㵼l㶁skiego oraz uchwalenia przez Sejmik
Województwa 㵼l㶁skiego roku 2019 Rokiem Stulecia Wybuchu I Powstania 㵼l㶁skiego nasza placówka,
we współpracy z KO w Katowicach Delegatur㶁 w Rybniku, zaprosiła uczniów szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych z terenu nadzoru Delegatury KO w Rybniku do udziału
w I Edycji Regionalnego Konkursu „㵼ladami historii Regionu 㵼l㶁skiego”. Temat na rok szkolny 2018/2019
„㵼ladami Powsta㶠 㵼l㶁skich”.
Głównym celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych w㶄ród dzieci i młodzie㶊y, kształtowanie 㶄wiadomo㶄ci społecznej dzieci i młodzie㶊y dla poszanowania postaw przodków walcz㶁cych
o WOLN㵹 POLSK㶐 i tworz㶁cych histori㶝 regionu, stworzenie mo㶊liwo㶄ci poszerzenia wiedzy i umiej㶝tno㶄ci
uczniów w obszarze wiedzy historycznej dotycz㶁cej historii 㵼l㶁ska, w tym powsta㶠 㶄l㶁skich, umo㶊liwienie
nauczycielom zastosowania w praktyce wiedzy o niestandardowych działaniach i metodach dydaktyczno-wychowawczych w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów. Konkurs polega na wykonaniu
pracy metod㶁 projektu, której efektem jest w przypadku:
‒ uczniów szkoły podstawowej klas I‒III reporta㶊 plastyczny,
‒ uczniów szkoły podstawowej klas IV‒VIII reporta㶊 plastyczny, reporta㶊 literacki (np. wywiad z członkiem
rodziny powsta㶠czej) lub reporta㶊 fotograﬁczny. Mo㶊e by㶛 forma prezentacji multimedialna,
‒ uczniów szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej reporta㶊 plastyczny, reporta㶊 literacki
(np. wywiad z członkiem rodziny powsta㶠czej) lub reporta㶊 fotograﬁczny. Mo㶊e by㶛 forma prezentacji
multimedialna.
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TEMAT: „Migamy i 㶄piewamy”.
TERMIN: cyklicznie od 2018 r.
Inicjator, realizator: Jolanta Grzesiak.
KRÓTKI OPIS: Placówka zorganizowała dla nauczycieli wszystkich typów szkół warsztaty pt.: „J㶝zyk migowy
jako uniwersalna forma komunikacji”.
W celu upowszechnienia j㶝zyka migowego jako alternatywy metod wyciszaj㶁cych organizowany jest
Regionalny Konkurs Piosenki Miganej i 㵼piewanej. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas I‒III szkół podstawowych. Wykonawcy przygotowuj㶁 jedn㶁 piosenk㶝 w j㶝zyku
polskim, któr㶁 jednocze㶄nie prezentuj㶁 w j㶝zyku migowym. Ka㶊da wypowied㶈 konferansjera konkursu
tłumaczona była na j㶝zyk migowy przez tłumacza przysi㶝głego j㶝zyka migowego. Przy organizacji
konkursu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Osób Głuchych i Słabosłysz㶁cych w Raciborzu, Rybniku
i Jastrz㶝biu Zdroju.
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TEMAT: „Wielka Liga Czytelników”.
TERMIN: cyklicznie.
Realizatorzy: Małgorzata Pyszny, Anna W㶝grzyn, Sabina Frost.
KRÓTKI OPIS: Projekt Wielka Liga Czytelników koordynowany jest od roku 2017 przez RODN i IP
WOM w Rybniku dla placówek z terenu powiatu rybnickiego, Rybnika, 㶀or, Wodzisławia, Raciborza.
Konkurs WLC skierowany jest do uczniów klas 1‒8 oraz ich rodziców. Ma on na celu zach㶝cenie młodego
pokolenia do czytania ksi㶁㶊ek oraz skupienia wokół wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. Misj㶁
wydarzenia jest promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijaj㶁cej formy sp㶝dzania czasu wolnego.
RODN i IP WOM w Rybniku w ramach projektu organizuje dla nauczycieli szkolenia promuj㶁ce czytelnictwo
i warto㶄ciow㶁 literatur㶝. Celem działa㶠 organizatorów projektu WLC jest pomoc w organizacji konkursu
na etapie szkolnym, przeprowadzenie etapu powiatowego, wyłonienie i nagrodzenie najlepszych czytelników oraz wymiana do㶄wiadcze㶠 w㶄ród nauczycieli.

Zdaniem nauczycieli:
W Wielkiej Lidze Czytelników miałam okazj㶝 uczestniczy㶛 po raz pierwszy. Jestem pod wielkim wra㶊eniem
profesjonalizmu konkursu. Zarówno etap powiatowy, jak i wojewódzki były bardzo sprawnie przygotowane. W ka㶊dym okresie trwania konkursu od koordynatora docierały do mnie mailowo informacje
z wyprzedzeniem, wi㶝c wszystko było zaplanowane i jasne. W ﬁnale dzieci zostały docenione i pozytywnie
wzmocnione przez organizatorów.
Dzi㶝kuj㶝.
Jestem przekonana, 㶊e za rok we㶈miemy udział w WLC. Z pozdrowieniami, Izabela P. 2018-06-13 17:29:06.
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TEMAT: „Umweltschutz bei mir zu Hause” ‒ konkurs w ramach kampanii na rzecz ochrony 㶄rodowiska.
TERMIN: 2021 r.
Realizator: Maria Goł㶁bek.
KRÓTKI OPIS: W ramach konkursu nauczyciele mieli za zadanie stworzenie scenariusza lekcji o tematyce
ekologicznej, maj㶁cej na celu przekonanie ucznia o konieczno㶄ci ekologicznego trybu 㶊ycia.
Scenariusz mo㶊na było przygotowa㶛 w oparciu o inspiracje zaczerpni㶝te z podr㶝czników lub te㶊 własnych
do㶄wiadcze㶠, uwzgl㶝dniaj㶁c podstaw㶝 programow㶁 dla szkół podstawowych oraz z uwzgl㶝dnieniem
wszelkich zasad praktyki dydaktycznej.
Scenariusze, które zostały przygotowane i wysłane, były bardzo kreatywne, przemy㶄lane, z uwzgl㶝dnieniem
wszystkich wytycznych. Jury, oceniaj㶁c prace, było pod ogromnym wra㶊eniem nakładu pracy nauczycieli.

Scenariusze do pobrania: https://wom.edu.pl/?page̲id=16240.
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TEMAT: „Muzyk㶁 malowane. Na góralsk㶁 nut㶝”.
TERMIN: 2021 r.
Inicjator, realizator: Lucyna Kwiato㶠-Skura.
KRÓTKI OPIS: Konkurs „Muzyk㶁 malowane. Na góralsk㶁 nut㶝” ma na celu wyra㶊enie w sposób plastyczny
wra㶊e㶠 podczas słuchania muzyki ludowej, któr㶁 stworzyli kompozytorzy, inspiruj㶁c si㶝 folklorem góralskim.
Utwory do wysłuchania (mo㶊na wybra㶛 jeden lub wszystkie): W. Kilar poemat symfoniczny „Krzesany”;
Stanisław Moniuszko „Ta㶠ce góralskie” z opery „Halka”; Karol Szymanowski „Taniec zbójnicki” z baletu
„Harnasie”.
CELE KONKURSU
1. Promowanie góralszczyzny w regionie 㶄l㶁skim.
2. Wyra㶊anie swoich prze㶊y㶛 w kontek㶄cie muzyki ludowej za pomoc㶁 㶄rodków plastycznych.
3. Inspirowanie do własnej pracy twórczej.
4. Wymiana do㶄wiadcze㶠, upowszechnienie i prezentacja działa㶠 artystycznych dzieci i młodzie㶊y.
Konkurs odbył si㶝 pod patronatem Pana Marszałka Województwa 㵼l㶁skiego.
Wystawa prac miała miejsce w westybulu Urz㶝du Wojewódzkiego w Katowicach oraz w siedzibie RODN
i IP „WOM” w Rybniku.
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TEMAT: „Czytanie jest przygod㶁”.
TERMIN: od 2021 r.
Realizatorzy: Małgorzata Pyszny, Anna Krzy㶊anowska.
KRÓTKI OPIS: Autorski projekt „Czytanie jest przygod㶁” został zainicjowany w Regionalnym O㶄rodku
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, w ramach działa㶠 na rzecz promowania czytelnictwa, po realizowanych w poprzednich latach Wielkiej Lidze Czytelników oraz kampanii
Cała Polska Czyta Dzieciom. W realizacji zada㶠 projektowych w roku szkolnym 2020/21 wzi㶝ło udział
27 placówek z terenu województwa 㶄l㶁skiego oraz około 370 dzieci.
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TEMAT: „㵼l㶁skie KrajObrazy”.
TERMIN: kwiecie㶠‒czerwiec 2021 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Małgorzata Pyszny, Anna Krzy㶊anowska.
KRÓTKI OPIS: Działania podj㶝te w RODN i IP „WOM” w Rybniku zostały skierowane do nauczycieli i ich
uczniów z terenu całego województwa 㶄l㶁skiego. Słu㶊y㶛 miały realizacji nast㶝puj㶁cych celów:
1. zainteresowanie dzieci i młodzie㶊y histori㶁, kultur㶁, tradycj㶁 㵼l㶁ska;
2. uczczenie 100. rocznicy III Powstania 㵼l㶁skiego;
3. poznanie literackiego dorobku Powsta㶠 㵼l㶁skich;
4. rozbudzanie w㶄ród dzieci i młodzie㶊y zainteresowania sztuk㶁 recytacji;
5. przygotowanie dzieci i młodzie㶊y do 㶄wiadomego uczestnictwa w kulturze;
6. rozwijanie zainteresowa㶠 i talentów uczniów.
W ramach projektu zrealizowano nast㶝puj㶁ce zadania:
1. opracowanie regulaminu wojewódzkiego konkursu recytatorskiego przez konsultantów RODN i IP
„WOM” w Rybniku;
2. zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli z terenu województwa 㶄l㶁skiego: „Jak
przygotowa㶛 ucznia do konkursu recytatorskiego? Literacki dorobek Powsta㶠 㵼l㶁skich. Przykłady
tekstów i inspiracje”;
3. przesłanie regulaminu konkursu recytatorskiego do 㶄l㶁skich szkół;
4. przygotowanie wystawy: „Z Powstaniami 㵼l㶁skimi w tle” (we współpracy z Muzeum Powsta㶠 㵼l㶁skich
w 㵼wi㶝tochłowicach);
5. podsumowanie konkursu recytatorskiego ‒ wr㶝czenie nagród laureatom.
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TEMAT: Konkurs na projekt monety upami㶝tniaj㶁cej 30-lecie samorz㶁du terytorialnego województwa
㶄l㶁skiego.
TERMIN: IX‒XII 2020 r.
Inicjator: Stanisław Szulik, realizatorzy: Sylwia Bloch, Alojzy Zimo㶠czyk.
KRÓTKI OPIS: Cele konkursu:
‒ popularyzowanie w㶄ród dzieci i młodzie㶊y wiedzy na temat samorz㶁du terytorialnego,
‒ szerzenie idei społecze㶠stwa obywatelskiego,
‒ u㶄wiadamianie znaczenia aktywnego uczestnictwa w 㶊yciu społecznym,
‒ zrozumienie wpływu obywateli na rozwój swojego regionu,
‒ promocja warto㶄ci kolekcjonerskich.

Galeria zdj㶝㶛: https://wom.edu.pl/?page̲id=17465.
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TEMAT: „E(X)plory”
TERMIN: 11 grudnia 2020 r.
Realizator: Jerzy Maduzia.
KRÓTKI OPIS: Regionalny O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, WOM w Rybniku wraz z Zespołem Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrz㶝biu-Zdroju oraz Stowarzyszeniem
Kreatywnych Nauczycieli, był współorganizatorem wojewódzkiego Festiwalu Naukowego E(x)PLORY.
Przewodnim hasłem organizowanego wydarzenia była innowacyjno㶄㶛. Festiwal obejmował ró㶊norodne działania: wojewódzki konkurs innowacji i wynalazków, prelekcje i wykłady naukowe. Na szczególn㶁
uwag㶝 zasługuje fakt, 㶊e całe wydarzenie było online, w wi㶝kszo㶄ci transmitowane na 㶊ywo z auli Zespołu
Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrz㶝biu-Zdroju. Mimo trwaj㶁cej pandemii koronawirusa,
wszystkie zaplanowane działania udało si㶝 w pełni zrealizowa㶛. Partnerami wydarzenia byli: Uniwersytet
Warszawski, Vistula University, Uniwersytet 㵼l㶁ski z Katowic, Politechnika Cz㶝stochowska, Politechnika
㵼l㶁ska z Gliwic, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów z Warszawy, Urz㶁d Patentowy
w Warszawie, ﬁrma Hostersi z Rybnika oraz Adobe Reader, natomiast patronat medialny obj㶝ła „CHWILA
DLA ADMINA”, która przygotowała podcast z całego wydarzenia. Podsumowaniem wszystkich działa㶠
w ramach wojewódzkiego Festiwalu Nauki E(x)PLORY była uroczysta gala transmitowana od godz. 14.00
z auli Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, podczas której mogli㶄my zobaczy㶛 inspiruj㶁cy ﬁlm
o Alfredzie Noblu, usłysze㶛 na scenie wspaniałych wokalistów Sobieskiego oraz pozna㶛 wyniki wojewódzkiego konkursu na najlepsz㶁 innowacj㶝.

Po ogłoszeniu nagród specjalnych prowadz㶁cy gal㶝 odczytali protokół przygotowany przez jury wojewódzkiego Festiwalu Naukowego Explory 2020, w którym:
III miejsce przyznano projektowi „ParKing ‒ Aplikacja do monitorowania i zarz㶁dzania parkingiem”, którego twórcami s㶁 Dawid Krok i Paweł Kapłon,
II miejsce przyznano projektowi „Imagine: void.”, którego twórcami s㶁 Natalia Ulbrich i Dawid Jokiel
I miejsce w wojewódzkim Festiwalu Naukowym E(x)PLORY przyznano projektowi „Sklepik szkolny jako
aplikacja mobilna”, którego twórcami s㶁 Amelia Gałan, Marta Sacewicz, Dominik.
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TEMAT: „Hackathon”.
TERMIN: 24‒25 pa㶈dziernika 2020 r.
Realizator: Jerzy Maduzia.
KRÓTKI OPIS: Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrz㶝biu-Zdroju we współpracy z Regionalnym O㶄rodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku zorganizował
inspiruj㶁cy konkurs pod nazw㶁 „Code̲vid-19 Hackathone”. Partnerami wydarzenia było Stowarzyszenie
Kreatywnych Nauczycieli oraz Meet and Code.
Ze wzgl㶝du na trwaj㶁c㶁 epidemi㶝 konkurs odbył si㶝 on w formie online. Inicjatorami hackathonu byli
pani Barbara Halska, nauczycielka Zespołu Szkół nr 6, prezes Stowarzyszenia Kreatywnych Nauczycieli
i Nauczyciel Roku 2014 oraz Piotr Bujna, absolwent Sobieskiego. Wspierali j㶁 w tych działaniach pani Lidia
Gajdzik, nauczyciel Zespołu Szkół nr 6 oraz pan Jerzy Maduzia, który był reprezentantem Regionalnego
O㶄rodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej w Rybniku.
24 pa㶈dziernika 2020 r. o godz. 9.00 wydarzenie otworzył pan Jerzy Maduzia, który przywitał jurorów,
prelegentów, uczniów i innych zaproszonych go㶄ci, natomiast Piotr Bujna wyja㶄nił zasady organizacji
i przebieg konkursu. Dla wszystkich przekazano pozdrowienia i 㶊yczenia realizacji warto㶄ciowych projektów od pani Sylwii Bloch ‒ dyrektora Regionalnego O㶄rodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji
Pedagogicznej w Rybniku.
Warto doda㶛, 㶊e oprócz konkursu, trwaj㶁cego do niedzieli do godz. 15.00, podczas wydarzenia odbyły
si㶝 bardzo ciekawe prelekcje, prowadzone przez zaproszonych do konkursu jurorów.
Wydarzenie miało ogromn㶁 warto㶄㶛 edukacyjn㶁. Pokazało młodym ludziom, jak mo㶊na ze sob㶁 współpracowa㶛 i uzyska㶛 po㶊㶁dany rezultat, jak uporz㶁dkowa㶛 prac㶝 przy pomocy ró㶊norodnych rozwi㶁za㶠 do
organizacji tej pracy, jak pobudzi㶛 kreatywno㶄㶛 i stworzy㶛 narz㶝dzie, które b㶝dzie wspomagało lokaln㶁
społeczno㶄㶛.
Uczestnicy konkursu mogli wybra㶛 jedno z 4 zada㶠 do realizacji:
1. System do wypo㶊yczenia ksi㶁㶊ek, programu, układu cyfrowego.
2. Serwis do ogłaszania si㶝 freelancerów, czyli miejsce do prezentacji swoich talentów.
3. Projekt układu cyfrowego, który b㶝dzie mierzył poziom st㶝㶊enia CO2 czy innych substancji w pracowni
szkolnej i b㶝dzie uruchamiał alarm, który spowoduje, 㶊e pracownia b㶝dzie musiała by㶛 przewietrzona.
4. Aplikacj㶝 do zamawiania posiłków w bufecie szkolnym z mo㶊liwo㶄ci㶁 odbioru o konkretnej godzinie
i dokonaniu płatno㶄ci online.
Po długich debatach jury postanowiło przyzna㶛 nagrody. Wygrał zespół w składzie: Amelia Gałan, Marta
Sacewicz, Michał Adamczyk i Dominik Kozimor.
Uczniowie przez prawie 30 godzin pracowali nad aplikacj㶁 do zamawiania posiłków w bufecie szkolnym.
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TEMAT: EKOZESPOŁY.
TERMIN: cyklicznie od 2006‒2015 r.
Realizator: Anna Ogrodnik.
KRÓTKI OPIS: W okresie 9 lat nasza placówka realizowała, we współpracy z GAP Polska, kampani㶝 EKOZESPOŁÓW. W ramach kampanii prowadzili㶄my wojewódzkie konkursy dla dzieci. Celem konkursów było
kształtowanie nawyków, postaw i proekologicznego stylu 㶊ycia.
Dyrektorzy i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach przygotowuj㶁cych do realizacji programu, projektów,
kampanii, akcji ekologicznych i innych przedsi㶝wzi㶝㶛.
Koordynatorzy szkolnych i przedszkolnych działa㶠 otrzymywali materiały dydaktyczne ‒ ksi㶁㶊ki, plakaty,
broszury, naklejki, płyty CD z instrukcjami, przekazywane nam przez Narodowy Fundusz Ochrony 㵼rodowiska.
Odbywały si㶝 edukacyjne zaj㶝cia z dzie㶛mi i młodzie㶊㶁, przygotowuj㶁ce do podejmowania działa㶠 oraz
tworzyły si㶝 Ekozepoły i zespoły reporterów ‒ Ekoreporterów, raportuj㶁cych działania na stronach www.
Kilkukrotnie zorganizowano warsztaty dziennikarskie dla Ekoreporterów.
Członkowie Ekozespołów i Ekoreporterów planowali działania, doskonal㶁c si㶝 w metodzie projektów.
Wszystkie działania ko㶠czyły si㶝 sporz㶁dzeniem sprawozdania i multimedialnej prezentacji osi㶁gni㶝tych
efektów. Na podstawie sprawozda㶠 i analizy komisja konkursowa typowała laureatów.
Przedstawiciele uczestniczyli co roku w uroczystych konferencjach podsumowuj㶁cych efekty, poł㶁czonych
z wr㶝czaniem nagród i dyplomów. Fundatorem nagród był WFO㵼 w Katowicach.
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TEMAT: „Smog badamy ochoczo”.
TERMIN: rok szkolny 2018/2019.
Inicjator, realizator: Alojzy Zimo㶠czyk.
KRÓTKI OPIS: W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowali㶄my konkurs „Smog badamy ochoczo” dla
starszych dzieci z wykorzystaniem miejskich stacji monitoringu czysto㶄ci powietrza. Nadrz㶝dnym celem
konkursu „Smog badamy ochoczo” była popularyzacja idei ochrony przed smogiem i troski o swoje zdrowie. Dzi㶝ki dwóm miesi㶁com prowadzenia obserwacji uczestnik zauwa㶊a zachodz㶁ce zmiany i zale㶊no㶄ci
w 㶄rodowisku naturalnym oraz widzi celowo㶄㶛 podejmowania działa㶠 na rzecz zrównowa㶊onego rozwoju. Realizacja zada㶠 umo㶊liwia uczniowi pogł㶝bienie wiedzy o normach zanieczyszczenia powietrza
pyłami zawieszonymi oraz nabycie umiej㶝tno㶄ci dokonywania obserwacji, analizy, interpretacji danych
i wnioskowania na podstawie odczytów danych zamieszczanych na usługowej platformie Airly.eu.
Zawiera ona zapisy cogodzinnych pomiarów atmosferycznych i daje mo㶊liwo㶄㶛 㶄ledzenia na bie㶊㶁co
zmian oraz si㶝gania i porównywania dobowych danych archiwalnych. Realizuj㶁c zadania konkursowe
oparte na pedagogice samodzielnych poszukiwa㶠 ucze㶠 rozwija umiej㶝tno㶄㶛 naukowego dochodzenia
do rozwi㶁zania, co stanowi trzeci㶁 kompetencj㶝 kluczow㶁 w procesie uczenia si㶝 przez całe 㶊ycie.
Ucze㶠 rozwija umiej㶝tno㶄ci dostrzegania i analizowania zale㶊no㶄ci w lokalnym 㶄rodowisku, odczytywania i interpretacji danych badawczych, wykorzystywania danych z platform: https://airly.eu/map/pl
oraz www.rybnik.eu/dla-mieszkancow/walka-ze-smogiem/ ‒ w trosce o zdrowie, krytycznego my㶄lenia
i wnioskowania, opracowania wyników bada㶠 w formie prezentacji i ich prezentowania, pracy zespołowej,
skutecznego porozumiewania si㶝 i rozwi㶁zywania problemów komunikacyjnych, prowadzenia dyskusji
i negocjacji. Konkurs adresowany był do uczniów klas gimnazjalnych i szkół podstawowych oraz ich
nauczycieli-opiekunów z terenu Miasta Rybnika. Szkoła mogła zgłosi㶛 tylko jedn㶁 trzyosobow㶁 dru㶊yn㶝
z jednym nauczycielem-opiekunem.
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TEMAT: „Bli㶊ej 㶄l㶁skich legend”.
TERMIN: rok szkolny 2018/2019.
Inicjatorzy, realizatorzy: Małgorzata Pyszny, Anna Krzy㶊anowska.
KRÓTKI OPIS: Konkurs został ogłoszony podczas organizowanej przez nas regionalnej konferencji dla
nauczycieli „㵼l㶁skie legendy z kalendarzem w tle”, która odbyła si㶝 w styczniu 2019r. w CKE w Czerwionce
we współpracy Urz㶝dem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Przedmiotem konkursu było:
‒ stworzenie pracy plastycznej przez uczniów przedszkola i klas I‒IV,
‒ napisanie opowiadania przez uczniów klas V‒VIII,
‒ opracowanie przez nauczycieli scenariusza zaj㶝㶛 edukacyjnych.

Galeria zdj㶝㶛: https://wom.edu.pl/?page̲id=9987.
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TEMAT: „Lapbook patriotyczny”.
TERMIN: pa㶈dziernik‒listopad 2021 r.
Inicjatorzy, realizatorzy: Małgorzata Konsek, Anna W㶝grzyn.
KRÓTKI OPIS: Cele konkursu:
1. wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzie㶊y poprzez ró㶊ne formy aktywno㶄ci artystycznej,
2. wyzwalanie kreatywno㶄ci i wra㶊liwo㶄ci estetycznej,
3. rozwijanie talentów plastycznych.

Galeria prac: https://wom.edu.pl/?page̲id=19101.
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e) PROJEKTY
TEMAT: „Sie㶛 współpracy i rozwoju szkół w Rybniku”.
TERMIN: XI 2013 r. ‒ VIII 2015 r.
Realizatorzy: nauczyciele-konsultanci.
KRÓTKI OPIS: Ogromnym przedsi㶝wzi㶝ciem dla RODN i IP „WOM” w Rybniku było podj㶝cie si㶝 wspomagania 26 szkół w Rybniku.
‒ Projekt został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III, działanie 3,5
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, poddziałanie 3.3.1 projektu systemowego pn. „System
doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodost㶝pnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Wykonawc㶁 unijnego projektu systemowego, ﬁnansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, był
O㶄rodek Rozwoju Edukacji (ORE) w Warszawie, a projektu powiatowego (w imieniu beneﬁcjenta ‒ Miasta
Rybnik) był Zespół Szkół nr 3 w Rybniku.
‒ W procesie wspomagania uczestniczyło 26 dyrektorów i 1000 nauczycieli w 26 placówkach (wg list
obecno㶄ci SORE w biurze projektu ‒ 847 uczestników w I roku i 1000 w II roku).
‒ Wska㶈nik udziału uczestników przekroczył o 30% warto㶄㶛 100% udziału
w stosunku do zakładanej pocz㶁tkowo liczby 650 osób.
‒ Wypracowano i zrealizowano 2 x 26 Rocznych Planów Wspomagania (RPW),
opracowanie RPW.
Miejsce realizacji
‒ Wspomaganie realizowano na terenie 26 placówek podległych administracji
Miasta Rybnik.
‒ Zaanga㶊owane placówki Miasta Rybnika: ZSEU, ZST, ZSME, ZSB, ZS 3 (G 16
i V LO), I LO, IV LO, Gimnazjum nr: 1, 3, 4, 7, 17, ZSP nr: 1, 3, 5, 7, 8, 11 (5 szkół
i 4 przedszkola), SP nr: 13, 15, 20, 34.
Adresat
‒ W procesie wspomagania rozwoju placówek ‒ dyrektorzy i nauczyciele w 26
placówkach (4 przedszkolach i 22 szkołach publicznych).
Forma realizacji
Proces kompleksowego wspomagania rozwoju 26 placówek Rybnika składał
si㶝 z nast㶝puj㶁cych etapów:
1. diagnozy potrzeb,
2. planowania procesu i działa㶠,
3. wdra㶊ania,
4. monitorowania jako㶄ci procesu i osi㶁gania celów,
5. podsumowania i analizy efektów,
6. wniosków i rekomendacji.
Uzyskane efekty oddziaływania projektu (zgodne z zało㶊eniami).
‒ Poprawa jako㶄ci pracy nauczycieli i zarz㶁dzania w 26 placówkach w Rybniku.
‒ Widoczne zmiany funkcjonowania placówek w wybranych obszarach doskonalenia.
‒ Przyrost liczby konsultacji mi㶝dzyprzedmiotowych oraz rozwi㶁zywanych
problemów edukacyjnych i wychowawczych w 㶄rodowisku lokalnym.
‒ Poprawa efektów kształcenia uczniów.
‒ Wsparcie dla samorz㶁du lokalnego w budowaniu lokalnej sieci współpracy
placówek oraz kreowaniu polityki o㶄wiatowej.
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TEMAT: „Cultural Competency Toolkit for Teachers”.
TERMIN: 2013‒2015 r.
Realizatorzy: Sylwia Bloch, Jadwiga Garcorz.
KRÓTKI OPIS:
Cele projektu:
‒ uwra㶊liwienie nauczycieli na problem wielokulturowo㶄ci w polskim systemie edukacji,
‒ nabycie umiej㶝tno㶄ci identyﬁkowania i przeciwdziałania stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji,
‒ wzmocnienie kompetencji szkół i nauczycieli w dziedzinie radzenia sobie z ró㶊norodno㶄ci㶁 w pracy
z uczniami wielokulturowymi.
Partnerzy projektu:
‒ Cambridgeshire Race Equality and Diversity Service (CREDS), Cambridgeshire County Council, Wielka
Brytania (Koordynator projektu),
‒ Ridgeﬁeld Primary School, Cambridge, Wielka Brytania,
‒ Cambridge Ethnic Community Forum, Wielka Brytania,
‒ Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach, Polska (Koordynator projektu),
‒ Szkoła Podstawowa nr 43 im. Leona Kruczkowskiego w Zabrzu, Polska,
‒ Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy dla Mniejszo㶄ci Niemieckiej w Raciborzu, Polska,
‒ Regionalny O㶄rodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, Polska.
Efekt realizacji projektu:
Przygotowanie przewodnika dla nauczycieli „Kompetencje kulturowe w edukacji”.
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TEMAT: „Mocni razem. Nowe oblicze edukacji kulturowej”.
TERMIN: marzec‒pa㶈dziernik 2018 r.
Realizatorzy: Sylwia Bloch, Jadwiga Garcorz.
KRÓTKI OPIS: Wiosn㶁 2018 roku zostali㶄my zaproszeni przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
do współrealizacji (z Wodzisławskim Centrum Kultury i Urz㶝dem Miasta w Wodzisławiu 㵼l㶁skim) projektu „Mocni razem ‒ nowe oblicze edukacji kulturowej.” Pierwszym krokiem w realizacji projektu był
wywiad fokusowy, podczas którego animatorzy i edukatorzy dyskutowali na temat potrzeb i oczekiwa㶠
nauczycieli z wodzisławskich placówek o㶄wiatowych oraz poddawali analizie dotychczasowe, wspólne
działania. Kolejnym naszym krokiem było dokonanie ewaluacji dotychczasowej oferty edukacyjnej WCK.
W efekcie opracowali㶄my propozycje działa㶠 w zakresie edukacji kulturowej z uwzgl㶝dnieniem podstawy programowej przedszkola i kolejnych etapów edukacyjnych. Przeprowadzili㶄my równie㶊 warsztaty
„Projektowanie oferty edukacyjnej dla ró㶊nych grup wiekowych ‒ edukacja kulturalna i kulturowa jako
nieodzowny element rozwoju społecznego i osobistego”.
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TEMAT: „Województwo 㵼l㶁skie ‒ zdalnie zainspirowani”.
TERMIN: maj‒listopad 2021 r.
Lider projektu: Tomasz Stadnicki.
KRÓTKI OPIS: Szkolenia realizowane w ramach projektu grantowego O㶄rodka Rozwoju Edukacji w Warszawie „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zada㶠 zwi㶁zanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległo㶄㶛.”
O㶄 priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie: 2.10 Wysoka jako㶄㶛 systemu o㶄wiaty.
Projekt jest doﬁnansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
CEL PROJEKTU: podniesienie jako㶄ci pracy nauczycieli realizuj㶁cych zaj㶝cia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.
Szkolenia odbywały si㶝 z wykorzystaniem Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej ‒ profesjonalnego i bezpiecznego dla u㶊ytkowników narz㶝dzia rekomendowanego przez MEiN do wykorzystania przez szkoły
i placówki w nauczaniu na odległo㶄㶛.
Przykładowe realizowane moduły:
‒ Zintegrowana Platforma Edukacyjna (5h)
‒ Metodyka edukacji zdalnej (5h)
‒ Monitorowanie i ocenianie post㶝pów uczniów w procesie edukacji zdalnej (5h)
‒ Narz㶝dzia edukacji zdalnej ( 4h)
‒ Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych (3h)
Szkolenia zaproponowali㶄my równie㶊 dla grupy nauczycieli z dysfunkcj㶁 słuchu, zapewniaj㶁c tłumacza
j㶝zyka migowego.

***
TEMAT: „Edukacja przez sztuk㶝”.
TERMIN: rok szkolny 2020/2021 i kontynuacja w roku szkolnym 2021/2022.
Realizator: Beata Szołtysek.
KRÓTKI OPIS: We współpracy z Muzeum 㵼l㶁skim w Katowicach, Muzeum Narodowym w Warszawie, Biurem Wystaw
Artystycznych w Katowicach powstał projekt, zainicjowany
i koordynowany przez p. Beat㶝 Szołtysek, maj㶁cy na celu przybli㶊enie przykładów metod i narz㶝dzi, które mo㶊na wykorzysta㶛
w pracy w obr㶝bie recepcji sztuki i tworzenia na jej podstawie
zaj㶝㶛 edukacyjnych z dzie㶛mi i młodzie㶊㶁. Wraz edukatorkami
sztuki zostały przeprowadzone szkolenia dla nauczycieli: „J㶝zyk
sztuki. Analiza dzieła malarskiego i literackiego ‒ korespondencja sztuk”, „Analiza sztuki 㶄redniowiecznej w oparciu o zbiory
Muzeum 㵼l㶁skiego”, „Staro㶊ytno㶄㶛 i mitologia w sztuce polskiej. Nawi㶁zania, symbole i stylizacje ‒ od
o㶄wiecenia do XX wieku w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie”, „Woda, 㶈ródło i kamie㶠.
Konteksty i interpretacje ‒ wokół instalacji Jerzego Kaliny „Zatrute 㶈ródło”. Jak wykorzysta㶛 współczesn㶁
sztuk㶝 w kształceniu literackim i kulturowym w szkole?”, „Jak edukowa㶛 poprzez sztuk㶝 współczesn㶁?”.
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f ) WYSTAWY
TEMAT: „Wystawa elementarzy z całego 㶄wiata”.
TERMIN: grudzie㶠 2016 r.
Inicjator, realizator: Sylwia Bloch.
KRÓTKI OPIS: Wystawa prezentowała 120 elementarzy z krajów takich jak m.in. Polska, Tunezja, Sri Lanka,
Brazylia, Mongolia, Chiny, Japonia, Chile, Chorwacja, Peru, Grecja, Etiopia, Rumunia, Norwegia, W㶝gry,
Szwajcaria, Albania, Wenezuela, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Portugalia, Belgia, Hiszpania, Czechy, Gruzja, Niemcy, Bułgaria, Jugosławia, Włochy, Litwa, Macedonia, Kenia, Zimbabwe, Turcja, Finlandia, Indie
Ponadto mo㶊na było zobaczy㶛 plansze b㶝d㶁ce reprodukcjami stron z elementarzy w du㶊ym powi㶝kszeniu
wraz z tłumaczeniem na j㶝zyk polski.
Wystawa wpisywała si㶝 w realizacj㶝 priorytetów MEN na dany rok szkolny
(„Upowszechnianie czytelnictwa ” oraz „Kształtowanie postaw. Wychowanie do warto㶄ci”).
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TEMAT: „Byłem, widziałem, zapami㶝tałem a nast㶝pnie narysowałem ‒ Szlak Zabytków Techniki Województwa 㵼l㶁skiego”.
TERMIN: Rok 2019 ‒ wr㶝czenie nagród na terenie Zabytkowej Kopalnii „Ignacy” w Rybniku.
KRÓTKI OPIS:
Cele konkursu:
1. promowanie regionu 㶄l㶁skiego poprzez organizacj㶝 wycieczek i wyjazdów poł㶁czonych z edukacj㶁
regionaln㶁,
2. rozwijanie kreatywno㶄ci, uzdolnie㶠 plastycznych, wra㶊liwo㶄ci artystycznej dzieci.
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g) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
TEMAT: Sie㶛 współpracy i samokształcenia nauczycieli ‒ doradców zawodowych.
TERMIN: cyklicznie od roku szkolnego 2018/2019.
Realizator: Sabina Ficek.
KRÓTKI OPIS: Doradcy edukacyjno-zawodowi uczestnicz㶁 w ci㶁gu roku w 5 spotkaniach stacjonarnych
w placówce oraz wymieniaj㶁 si㶝 do㶄wiadczeniami poprzez platform㶝 moodle http://wom.edu.pl/moodle/
course. Bior㶁 równie㶊 udział w warsztatach, szkoleniach, imprezach takich jak Rybnickie Dni Kariery 2018,
2019, 2020, 2021, debatach z pracodawcami. Poprzez koordynatora (pani㶁 Sabin㶝 Ficek) współpracuj㶁
z Rybnick㶁 Platform㶁 Poradnictwa Zawodowego, Powiatowym Urz㶝dem Pracy, Ochotniczymi Hufcami
Pracy. Z ewaluacji wynika, 㶊e nauczyciele doradcy edukacyjno-zawodowi s㶁 bardzo zadowoleni z wypracowanych metod współpracy, wymiany idei, do㶄wiadcze㶠 i informacji pomi㶝dzy szkołami.
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h) FORMY DOSKONALENIA NAUCZYCIELI DAWNIEJ I DZI㵼

Konferencja: „Europa bez granic” (we współpracy z Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach).

Warsztaty: „Decoupage”.
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Warsztaty: „Kodowanie ‒ prosta sprawa, super nauka i zabawa” (W. Dudziak-Radecka).

Warsztaty: „Visuelle Notizen”.

Warsztaty dla doradców zawodowych.

Warsztaty: Lapbooki.

59

RODN i IP „WOM” w Rybniku

Warsztaty z ﬁlcowania wełny.

Szkolenia z „Programu Niwki”.

Konkurs „Wielka Liga Czytelników”.
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i) WYST㵹PIENIA NA KONFERENCJACH ZEWN㶐TRZNYCH
Sylwia Bloch ‒ była m.in. prelegentem na:
a) Mi㶝dzynarodowej konferencji podsumowuj㶁cej realizowany przez Instytut Bada㶠 Edukacyjnych
w Warszawie projekt „Colaborative Learning”.
Opracowana przez ni㶁 prezentacja jest zamieszczona na stronie internetowej Instytutu Bada㶠 Edukacyjnych w Warszawie, a udzielony przez ni㶁 wywiad zwi㶁zany z realizacj㶁 ww. projektu jest mo㶊liwy do
odsłuchania m.in. na stronie www.wom.edu.pl w zakładce MY W MEDIACH Promoting innovative collaborative teaching and learning (https://wom.edu.pl/?page̲id=7257).

b) Mi㶝dzynarodowej konferencji podsumowuj㶁cej projekt „Cultural Competency Toolkit for Teachers”,
którego koordynatorem było Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach.

c) Mi㶝dzynarodowym kursie dotycz㶁cym metod i form nauczania j㶝zyka obcego dzieci.
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Anna Krzy㶊anowska ‒ była m.in. prelegentem na:
a) Ogólnopolskiej konferencji „Szkoła w 㶄wiecie
zmian i nowych technologii” organizowanej
przez Fundacj㶝 Rozwoju Systemu Edukacji
prezentuj㶁c warsztat powi㶁zany z artykułem
„Efektywna edukacja. W poszukiwaniu balansu mi㶝dzy technologi㶁, kultur㶁 i natur㶁” dost㶝pnym w publikacji „Kompetencje przyszło㶄ci” (s. 209‒227; link: https://www.frse.org.pl/
czytelnia/kompetencje-przyszlosci).

b) mi㶝dzynarodowej konferencji The Teacher Education Policy in Europe (TEPE2019) prezentuj㶁c
opracowanie „World Educates Us Naturally!”
dost㶝pnym w publikacji „Studies on Quality
Teachers and Quality In-service Teacher Education” (s. 328‒347; link: https://www.frse.org.
pl/czytelnia/studies-on-quality-teachers-and
-quality-in-service-teacher-education).

Jolanta Grzesiak ‒ była m.in. prelegentem na konferencji „Mi㶝dzynarodowy program powszechnej
dwuj㶝zyczno㶄ci” zorganizowanej w dniu 7 maja 2019 r. przez RODN „WOM” w Katowicach.
Temat wyst㶁pienia: Program „Dwuj㶝zyczne Dzieci” w kształtowaniu kompetencji kluczowych w zakresie
wieloj㶝zyczno㶄ci w przedszkolu.
Jerzy Maduzia ‒ był m.in. prelegentem na:
a) XIV ogólnopolskiej konferencji metodyczno-naukowej „Od becika ka㶊dy klika”, której organizatorem była Akademia Pomorska w Słupsku
i ZS nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu w
dniu 27 wrze㶄nia 2021 r. Temat wyst㶁pienia:
„Platforma chemiczna od uczniów dla uczniów”.
b) ogólnopolskiej konferencji w ramach Mi㶝dzynarodowego Dnia STEAM, której organizatorem było Mazowieckie Samorz㶁dowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w dniu 15 listopada
2021 r. Temat wyst㶁pienia: Rola i koncepcja
kształcenia STEAM w Regionalnym O㶄rodku
Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej, WOM w Rybniku.
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Alojzy Zimo㶠czyk ‒ był m.in. prelegentem na zorganizowanej w dniu 3 marca 2020 r. przez Urz㶁d Marszałkowski Województwa 㵼l㶁skiego i Kuratorium O㶄wiaty w Katowicach konferencji „Edukacja przez
szacunek do tradycji, kultury, historii”.

Wywiad w Polskim Radio Katowice do odsłuchania
na naszej stronie www.wom.edu.pl pod linkiem:
https://wom.edu.pl/?page̲id=12118.

Beata Szołtysek ‒ była m.in. prelegentem na szkoleniu w ramach projektu „Training course „The Power
of Non-Formal Education” w terminie 29.11.2021 r. ‒ 03.12.2021 r.
Organizator: Swedish National Agency for Erasmus+ Youth in Action and the European Solidarity Corps
Projekt miał na celu popraw㶝 wpływu edukacji pozaformalnej (NFE), zasad i metod tworzenia i wzmocnienia pozycji młodych ludzi jako prawdziwych i aktywnych członków społecze㶠stwa (od lokalnego po
Europ㶝). Szkolenie miało pobudzi㶛
uczestników do poczucia i reﬂeksji
na temat siły edukacji pozaformalnej
poprzez eksperymentowanie z ró㶊nymi rodzajami nieformalnych metod
edukacyjnych, analiz㶝 roli i recepcji
NFE w naszych ró㶊nych krajach we
wspólnej Europie. Odkrywanie i debatowanie nad europejsk㶁 strategi㶁
takiej edukacji oraz zastanowienie
si㶝 nad rosn㶁cym konsumpcyjnym
podej㶄ciem młodych ludzi, a tak㶊e
zrozumienie zasad budowania programów i edukacji pozaformalnej w
ramach programu Erasmus + Młodzie㶊
w działaniu.
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V. MATERIAŁY INFORMACYJNE I DYDAKTYCZNE
RODN i IP „WOM” w Rybniku co roku opracowuje
i wydaje ofert㶝 szkole㶠 dla nauczycieli na dany rok
szkolny, zamieszczaj㶁c w niej równie㶊 informacje
na temat kierunków realizacji polityki o㶄wiatowej
pa㶠stwa na zbli㶊aj㶁cy si㶝 rok szkolny.

REGIONALNY OĝRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
I INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ „WOM” w RYBNIKU

Oferta szkoleę na rok
szkolny 2021/2022
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Oferta w wersji elektronicznej zamieszczona jest
na naszej stronie internetowej pod adresem www.
wom.edu.pl w zakładce „oferta”.
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Dla wsparcia nauczycieli w realizacji ich zada㶠
opracowujemy i zamieszczamy na naszej stronie
internetowej prezentacje zawieraj㶁ce materiały
dydaktyczne, publikacje, pomocne linki i niezb㶝dne
zestawienia bibliograﬁczne.
W zwi㶁zku z realizacj㶁 od 2007 roku mi㶝dzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego
i emocjonalnego dzieci pt. „Przyjaciele Zippiego”,
współredagowali㶄my publikacj㶝 „Wychowanie do
przyszło㶄ci”. Program rekomendowany jest przez
Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.
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Opisali㶄my równie㶊 szereg naszych działa㶠 w zakresie regionalnej edukacji ekologiczno-przyrodniczej,
które zostały zamieszczone w wydanej przez Urz㶁d
Marszałkowski Województwa 㵼l㶁skiego publikacji:

Współtworzyli㶄my równie㶊 wydan㶁 przez Urz㶁d
Marszałkowski Woj. 㵼l㶁skiego publikacj㶝 „㵼l㶁skie.
Tu edukujemy”. Została w niej zamieszczona informacja na temat podstawowych działa㶠 naszej
placówki, jak równie㶊 scenariusze zaj㶝㶛 mog㶁ce
zosta㶛 wykorzystane przez nauczycieli w edukacji
obywatelskiej (historii i WOS).
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Edukacja przez szachy
10-lecie realizacji projektu
„Szachy w przedszkolu i szkole”
w RODN i IP „WOM” w Rybniku

Publikacja w wersji elektronicznej do pobrania z naszej strony internetowej www.wom.edu.pl bezpo㶄redni link: https://wom.edu.pl/?page̲id=18273.
W roku szkolnym 2020/2021 nauczyciele-konsultanci naszego o㶄rodka (pani Sylwia Bloch i pan
Alojzy Zimo㶠czyk) dokonywali korekty metodycznej
materiałów wydawanych przez Urz㶁d Marszałkowski Województwa 㵼l㶁skiego. Materiały stanowi㶁
㶄wietne wsparcie dla nauczycieli w zakresie edukacji ekologicznej i szeroko rozumianej ochrony
㶄rodowiska.

Materiały do pobrania: https://wom.edu.pl/? page̲
id=17071.
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Publikacja wydana na 10-lecie realizacji projektu
„Szachy w przedszkolu i szkole”

Wsparcie w zakresie nauczania zdalnego: https://
wom.edu.pl/?page̲id=18600, w tym zarówno kolorowanka dla dzieci w wieku przedszkolnym (dotycz㶁ca zdrowia w aspekcie pandemii),

jak i zdalne lekcje chemii w laboratorium: https://
wom.edu.pl/?page̲id=16514 ,czy zdalne lekcje
WF opracowane przez pani㶁 Gra㶊yn㶝 Kwiecie㶠
(doradc㶝 metodycznego), https://wom.edu.pl/?
page̲id=16406.
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VI. KWARTALNIK „DIALOG EDUKACYJNY”
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Nr 1 (52) 2021
ISSN 1899-7619

Nr 2 (53) 2021
ISSN 1899-7619

kwartalnik pedagogiczno-spoáeczny

DIALOG EDUKACYJNY

Moneta
okolicznoĞciowa
wyemitowana przez NBP

KONKURS

KONFERENCJA
Jak twórczo uczyý o regionie?
Historia i legenda w leszczyĕskim zamku ukryta

„ĞlĆskie KrajObrazy”
ORGANIZATOR:
Regionalny Oğrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Nr 3 (54) 2021
ISSN 1899-7619

NUMER SPECJALNY

15-lecie

Regionalnego Oğrodka Doskonalenia Nauczycieli
i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Wersje elektroniczne (w tym numery archiwalne) do pobrania: https://wom.edu.pl/? page̲id=15582.

68

RODN i IP „WOM” w Rybniku

NUMER SPECJALNY

DIALOG EDUKACYJNY NR 3/2021 r.

VII. PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RYBNIKU
Opis działa㶠 w publikacji:

Dost㶝pna w PBW w Rybniku, ul. Chrobrego 27.
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70-lecie PBW w Rybniku
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VIII. PODZI㶐KOWANIA/REKOMENDACJE
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Na okładce
I miejsce w wojewódzkim konkursie pod patronatem Marszałka Województwa
㵼l㶁skiego Jakuba Chełstowskiego „Muzyk㶁 malowane. Na góralsk㶁 nut㶝”: Maria
Kozik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach.

I miejsce w wojewódzkim konkursie na projekt monety upami㶝tniaj㶁cej 30-lecie
samorz㶁du terytorialnego Województwa 㵼l㶁skiego.
Awers: Julia W㶝grzyn, Zespół Szkół Urszula㶠skich w Rybniku.
Rewers: Karolina Bak, Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego w Jastrz㶝biu-Zdroju.
Moneta została wybita i była jedn㶁 z nagród w ww. konkursie.

II miejsce w konkursie plastycznym „Sługa Bo㶊y Kardynał Stefan Wyszy㶠ski ‒
prymas tysi㶁clecia”, zorganizowanym przez doradc㶝 metodycznego RODN i IP
„WOM” w Rybniku ‒ dr Mari㶝 Koloch i pani㶁 Daniel㶝 Stiebler w Gminie Rudnik:
Kamila z Grzegorzowic.

I miejsce w konkursie pod patronatem Marszałka Województwa 㵼l㶁skiego
Jakuba Chełstowskiego na lapbook patriotyczny: Szymon Warmu㶊a, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Radlinie.

Z okazji 10-lecia programu „Szachy w przedszkolu i szkole” realizowanego
w RODN i IP „WOM” w Rybniku statuetki otrzymali:
‒ Pan Krzysztof Mrozek ‒ autor ww. programu,
‒ Pan Andrzej Matusiak ‒ Prezes 㵼l㶁skiego Zwi㶁zku Szachowego,
‒ Pan Andrzej Pawłowski ‒ wieloletni naczelnik Wydziału O㶄wiaty w Urz㶝dzie
Miasta Jastrz㶝bie-Zdrój,
‒ Pani Henryka Biernat ‒ wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Jastrz㶝biu-Zdroju,
‒ Pani Bernadeta Janduda ‒ nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15 w 㶀orach,
‒ Pani El㶊bieta Winiszewska-Baﬁa ‒ nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 12
w Jastrz㶝biu-Zdroju.
Pracownicy RODN i IP „WOM” w Rybniku. Od lewej stoj㶁: Jolanta Grzesiak (nauczyciel-konsultant, wicedyrektor), Jadwiga Garcorz (nauczyciel-konsultant,
wicedyrektor w okresie 1 IX 2017 r. ‒ 31 VIII 2020 r.), Stanisław Szulik (specjalista ds. marketingu), dr Urszula Warczok (nauczyciel-konsultant), Sylwia Bloch
(nauczyciel-konsultant, dyrektor), Joanna Brodowska (sekretariat), Ksenia Maj
(dział szkole㶠), Anna Ogrodnik (nauczyciel-konsultant), Arleta Hoﬀmann-Piasecka
(nauczyciel-bibliotekarz), Alojzy Zimo㶠czyk (nauczyciel-konsultant).
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