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Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w GRUDNIU 2020 r. 
 

PRZEDMIOT 

 

FORMA 

 

TEMATYKA 

 

 

MIEJSCE 

 

DATA 

 

PROWADZĄCY 

 
Język  

hiszpański 

 
 

seminarium 

Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z języka 
hiszpańskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym 
Zapisy na adres e-mail:  anna.szelag@op.pl  
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

zapisy do 
30.11.2020 r. on-line 

(MS Teams) 

1.12.2020 r.       
godz. 15:00 Anna  

Szeląg zapisy do 
8.12.2020 r. 

9.12.2020 r.       
godz. 16:00 

 
Matematyka 

 
seminarium 

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 
Zapisy  do 1.12.2020 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl 

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

2.12.2020 r.       
godz. 16:00 

Agnieszka  
Grabas 

Język  
niemiecki/obcy, 
zainteresowani 

nauczyciele 

 

seminarium 
 
Kształcenie zdalne z uczniem posiadającym orzeczenie o kształceniu specjalnym.  
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  

Zapisy do 27.11. 2020 r. na adres e-mail:  b.maliszewska@podnkluczbork.pl  

  
on-line 

(MS Teams) 

 
2.12.2020 r.       
godz. 16:00 

Bożena 
Maliszewska 

-Kozan,  
Grażyna Tetelmajer 

Wychowanie 
przedszkolne, 

biblioteka, 
zainteresowani 

nauczyciele 

 
seminarium/

warsztaty 

  
Jak zorganizować i poprowadzić spotkanie na platformie ZOOM.  
Przygotowanie do pracy zdalnej dla początkujących 
Zapisy do 2.12.2020 do godz.20:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
 

 
on-line 

(ZOOM) 

 
3.12.2020 r. 
godz.16:00 

 
Dorota 

Błaszkiewicz, 
Alicja  

Wojtaszczyk 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

seminarium 

metodyczne 

Jak kształtować kreatywność uczniów w edukacji wczesnoszkolnej, czyli nowe pomysły 
na innowacyjne zajęcia 
Zapisy do 1.12.2020 r.na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl 
Proszę w zgłoszeniu podać miejsce pracy 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

 
3.12.2020 r. 
godz. 15:30 

 
Zofia 

Wietrzyk 

Język 
polski 

szkoła podstawowa 

 

seminarium 

 

Zasoby internetowe w pracy z lekturą w szkole podstawowej 

Zapisy  do 6.12.2020 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

 
on-line 

(MS Teams) 

 
7.12.2020 r. 
godz. 16:00 

 
Barbara 

Marchewa 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 

 

seminarium 

metodyczne 

 
Jak zorganizować zajęcia uwzględniając potrzeby edukacyjne 
wszystkich uczniów w edukacji wczesnoszkolnej  
Zapisy na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl 
Proszę w zgłoszeniu podać miejsce pracy 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

zapisy do 
3.12.2020 r. 

on-line 
(MS Teams) 

7.12.2020 r. 
godz. 15:30 

 
 

Zofia 
Wietrzyk 

zapisy do 
10.12.2020 r. 

14.12.2020 r. 
godz. 15:50 

zapisy do 
15.12.2020 r. 

17.12.2020 r. 
godz. 15:30 

Dyrektorzy 
szkół 

i przedszkoli 

seminarium 

 

Ocena pracy nauczycieli – przepisy prawa, narzędzia/metody (obserwacja, hospitacja), 
zaangażowanie innych osób (doradca metodyczny/konsultant, opiekun stażu) 
Zapisy do 4.12.2020 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl  
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 
Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

on-line 
(MS Teams) 

 
7.12.2020 r. 
godz. 11:00 

Grażyna 
Tetelmajer 

 

 
Biblioteka, 

zainteresowani 
nauczyciele 

 

 

 
seminarium 

 Istota i zasady realizacji „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3 – 
rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspierania rozwoju 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” – 
omówienie kolejnych etapów realizacji programu 
 
Zapisy do 6.12.2020 r. do godz.20:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 

 
on-line 

(MS Teams) 

 
7.12.2020 r. 
godz.12:00 

Robert Gwóźdź  
/starszy wizytator 
WRE Kuratorium  
Oświaty w Opolu 

koordynator programu 
NPRC/                  

Alicja Wojtaszczyk 
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Wychowanie 

fizyczne 

 
seminarium 

Wychowanie fizyczne a zdalne nauczanie. Zdalna lekcja wychowania fizycznego.  
Przykłady dobrych praktyk. Ocenianie na lekcji prowadzonej zdalnie 
Zapisy do   04.12.2020 r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl                

 
on-line 

(MS Teams) 

 
7.12.2020 r. 
godz.16:00 

 
Dariusz  

Jaśkiewicz 

Biologia, 
przyroda, 
geografia 

 

seminarium 

Lekcja zdalna krok po kroku: MS Teams  

Zapisy   do 5.12.2020 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

8.12.2020 r. 
godz. 18:00 

 

Iwona 
Szczepanowska 

Nauczyciele 
kształcenia 
specjalnego 

seminarium 

 

Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym – od diagnozy do IPETu 
Zapisy do 4.12.2020 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl  
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

 
9.12.2020 r. 
godz. 16:00 

 
Grażyna 

Tetelmajer 

 
Matematyka 

 

 

seminarium 

Kształcenie kompetencji kluczowych na matematyce 
Zapisy  do 7.12.2020 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl 

(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

9.12.2020 r.       
godz. 16:00 

 
Agnieszka  

Grabas 

Historia, 
WOS 

seminarium 

 
Edukacja globalna – troską o naszą przyszłość. Prawa człowieka 
Zapisy do 8.12.2020 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl  
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

10.12.2020 r.       
godz. 15:15 

         Joanna 
Radziewicz 

 
Biblioteka, 

zainteresowani 
nauczyciele 

 

 
seminarium 

  
Literatura "wzmacniająca", czyli w trosce o dobrostan nauczyciela 
 

Zapisy do 9.12.2020 r. do godz.20:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
                                          

 
on-line 

(MS Teams) 

 
10.12.2020 r. 
godz.16:00 

Joanna Baran 
nauczyciel bibliotekarz, 

pedagog 
resocjalizacyjny, 

biblioterapeuta, coach 
i trener edukacyjny 

Alicja Wojtaszczyk  

 
Język 
polski 

 

 

seminarium 

 

Kreatywne metody nauczania języka polskiego z wykorzystaniem narzędzi 
do pracy zdalnej  
Zapisy  do 13.12.2020 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

 
on-line 

(MS Teams) 

 
14.12.2020 r. 
godz. 16:00 

 
Barbara 

Marchewa 

 
Język  
polski  

 

 
seminarium 

Kształcenie kompetencji kluczowych w szkole podczas nauczania zdalnego 
i hybrydowego 
Zapisy do 14.12.2020 r. na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

15.12.2020 r. 
godz. 17:00 

Lidia  
Mucha 

 
Przedmioty 
zawodowe 

 

seminarium 

Program nauczania – modyfikacja, adaptacja i tworzenie nowych programów 
Zapisy do 11.12.2020 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl    
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 
Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

on-line 
(MS Teams) 

 
15.12.2020 r. 
godz. 15:15 

 
Halina 

Maras-Pawliszyn 

 
Biologia, 
przyroda, 
geografia 

 

seminarium 

Learning Apps i Quizlet, jako platformy do wykorzystania gotowych i tworzenia 
własnych narzędzi multimedialnych w nauczaniu zdalnym oraz tradycyjnym  
Zapisy   do 14.12.2020 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

on-line 
(MS Teams) 

16.12.2020 r. 
godz. 18:00 

 

Iwona 
Szczepanowska 

 
Wychowanie 
przedszkolne 

 

seminarium  
 
Zabawy z dziećmi rozwijające kompetencje cyfrowe w przedszkolu 
Zapisy do 16.12.2020 r.  do godz. 20:00 na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl 
(aplikacja udostępniona na podstawie zapisów) 

 

on-line 
(MS Teams) 

 
17.12.2020 
godz.16:00 

 

Dorota 
Błaszkiewicz 
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