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Zapraszamy nauczycieli na następujące spotkania w MARCU 2021 r. 
 

PRZEDMIOT 

 

FORMA 

 

TEMATYKA 

 

MIEJSCE 

 

DATA 

 

PROWADZĄCY 

 
Zainteresowani 

nauczyciele 

 

seminarium 

 

Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela w dobie pandemii – profilaktyka 
i radzenie sobie z nimi 
 

Zapisy do 28.02.2021 r. do godz.15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
01.03.2021 r. 
godz. 16:00 

Michał Gluzek 
(CES GENESIS 

w Krakowie),  
Alicja 

Wojtaszczyk 

 
Język 
polski 

 

seminarium 

 

Lektury na egzaminie ósmoklasisty (i nie tylko) – tradycyjne i interaktywne powtórki  
 

Zapisy do 14.03.2021 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
15.03.2021 
godz. 16:00 

 
Barbara  

Marchewa 

 
Wychowanie 

fizyczne 

 
seminarium 

 

Wychowanie fizyczne z pomysłem. Jak zmobilizować uczniów  do podejmowania 
większej aktywności ruchowej w okresie zdalnego nauczania. 
Diagnoza bieżąca potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
 

Zapisy do 13.03.2021r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

 
on-line (MS Teams)  

aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
15.03.2021r. 
godz. 17:00 

 
 

Dariusz 
Jaśkiewicz 

 
Język 

niemiecki/obcy 

 

seminarium 

 

Jak aktywizować uczniów na lekcji języka niemieckiego – on-line. Praktyczne przykłady 
aktywności na poziomie A1 – B2. Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
 

Zapisy do 14.03.2021 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
16.03.2021 r. 

  godz. 17:00 

 
Bożena 

Maliszewska-Kozan 

 
Biologia 

 

seminarium 

 

Zmiana roli nauczyciela biologii - nauczyciel, jako organizator procesu uczenia się  
 

Zapisy do 15.03.2021 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
18.03.2021 r. 
godz. 17:00 

 
Iwona 

Szczepanowska 

 
Matematyka 

 

seminarium 

 

Gry, zabawy i eksperymenty matematyczne w szkole i w domu  

Zapisy na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

zapisy do 
15.03.2021r. 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

18.03.2021 r. 
godz. 16:00 

 
Agnieszka 

Grabas zapisy do 
22.03.2021r. 

25.03.2021 
godz. 16:00 

 
Przedmioty 
zawodowe 

 

seminarium 

 

Formy i metody nauczania oraz możliwość ich wykorzystania w zdalnym nauczaniu 
z uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych 
 

Zapisy do 20.03.2021 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl    
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 
Koszt: 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
   22.03.2021 r. 

godz. 15:15 

 
Halina 

Maras-Pawliszyn 

 
Język 
polski 

 

seminarium 

 

Tekst ikoniczny a myślenie wizualne – kreatywne notatki na języku polskim  
 

Zapisy do 21.03.2021 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
22.03.2021 
godz. 16:00 

 
Barbara  

Marchewa 
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Edukacja  

wczesnoszkolna 

 

seminarium 

 

Skuteczne nauczanie matematyki w edukacji wczesnoszkolnej 
 

Zapisy do 15.03.2021 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
22.03.2021 r. 
godz. 15:30 

 
Zofia 

Wietrzyk 

 
Geografia 

 

seminarium 

 

Zmiana roli nauczyciela geografii - nauczyciel, jako organizator procesu uczenia się  
 

Zapisy do 19.03.2021 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
23.03.2021 r. 
godz. 17:00 

 
Iwona 

Szczepanowska 

Język  
polski 
szkoły 

ponadpodstawowe 

 
 

seminarium 

 

Twórcze lekcje języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 
 

Zapisy do 23.03.2021 r. na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
 24.03.2021r. 
godz. 17:00 

 
Lidia 

Mucha 

 
Historia, 

WOS 

 
seminarium 

 

Jak stworzyć atrakcyjne materiały interaktywne i urozmaicić lekcje on-line? 
Wirtualne muzea i galerie 
 

Zapisy do 22.03.2021 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
24.03.2021 r. 
godz. 16:30 

 
Joanna  

Radziewicz 

 
Dyrektorzy  

szkół 

 

seminarium 

 

Magia stopni szkolnych (wg prof. Bolesława  Niemierko) 
Komunikatywność i trafność stopni. Elementy sukcesu edukacyjnego ucznia. Moc 
motywacji. Kompetencja edukacyjna nauczyciela „Ocenianie szkolne” i jej znaczenie 
 

Zapisy do 23.03.2021 r. na adres e-mail: podn@powiatkluczborski.pl     
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość 
Koszt: 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

on-line (MS Teams)  
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.03.2021 r. 
godz. 11:00 

 
Małgorzata  

Szeląg 
(członek Polskiego 

Towarzystwa 
Diagnostyki 

Edukacyjnej) 

 
Biblioteka, 

zainteresowani 
nauczyciele 

 
 

seminarium 

  

Jak zadbać o dobrostan psychiczny dzieci w czasie pandemii?  
Literatura, która dodaje skrzydeł 
 

Zapisy do 24.03.2021 r. do godz.15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

 
on-line (MS Teams)  

aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
25.03.2021 r. 
godz.17:00 

Joanna Baran 
/nauczyciel bibliotekarz, 

pedagog resocjalizacyjny 
biblioterapeuta, coach 
i trener edukacyjny/, 

Alicja Wojtaszczyk 

 
Język 

niemiecki/obcy 

 

seminarium 

 

Mnemotechniki i sposoby na atrakcyjniejszą naukę  z wykorzystaniem MS TEAMS oraz 
narzędzi TIK umożliwiających również współpracę z uczniem w czasie realnym.  
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
 

Zapisy do 28.03.2021 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość 

on-line (MS Teams) 
aplikacja udostępniona 
na podstawie zapisów, 
wejście 15 min. przed 

rozpoczęciem 

 
30.03.2021 r. 

  godz. 17:00 

 
Bożena 

Maliszewska-Kozan 
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