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ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W MARCU 2022 r. 
CHEMIA, BIBLIOTEKA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
1.03.2022 r. godz. 17:00 

Cybermobbing w grupach rówieśniczych - przeciwdziałanie 
Zapisy do 28.02.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium 

Alicja Wojtaszczyk 
Michał Gluzek 
Genesis Kraków 

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

CHEMIA, BIBLIOTEKA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
7.03.2022 r. godz. 13:30 

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - rozwijanie umiejętności zgodnie z ideą uczenia 
się przez całe życie. Rola i zadania pośrednika oraz doradcy zawodowego w strukturach OHP  
Zapisy do 6.03.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium 

Alicja Wojtaszczyk,  
Tomasz Górny - 
CEiPM OWK OHP 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA  

 
7.03.2022 r. godz. 16:30    

Czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności i jak tę wiedzę wykorzystać w edukacji 
wczesnoszkolnej? 
Zapisy do 5.03.2022 r.  adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Zofia 
Wietrzyk 

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

JĘZYK POLSKI 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA  

 
9.03.2022 r. godz. 17:00    

Notatka syntetyzująca – forma wypowiedzi na języku polskim 
Zapisy do 08.03.2022 r.   na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. Przed 
rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Lidia  
Mucha  

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

WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
10.03.2022r. godz. 16:00    

Wprowadzenie dzieci  w świat społecznie akceptowalnych wartości, przykładowe sposoby 
oddziaływań wychowawczo–edukacyjnych 
Zapisy do 09.03.2022 r.   na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Dorota 
Błaszkiewicz 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
14.03.2022 r. godz.16:30 

Wycieczka edukacyjna jako sposób na poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz 
poznania polskiej kultury 
Zapisy do 12.03.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
 
seminarium 

Zofia 
Wietrzyk 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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DORADZTWO 
ZAWODOWE,  
INNI NAUCZYCIELE 

 
 
15.03.2022 r. godz.15:30 

Nastawienie na rozwój – czyli growth mindset i inne narzędzia inspirującego nauczyciela 
Zapisy do 14.03.2022r., na adres e-mail: a.bobrowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. Przed 
rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
warsztaty 

Aleksandra 
Bobrowska 

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

KSZTAŁCENIE 
SPECJALNE 

 
15.03.2022 r. godz. 16:00 

Wnioski z oceny efektywności podstawą planowania pracy z uczniem z orzeczeniem, czyli jak i do 
czego można (trzeba) je wykorzystać?  
Cz. 1: Wniosek do poradni P-P - jak go dobrze wypełnić? 
Zapisy do 10.03.2022 r. na adres e-mail: g.tetelmajer@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Grażyna 
Tetelmajer 

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

DYREKTORZY  
PRZEDSZKOLI 

 
15.03.2022 r. godz. 11:00 

Konflikty rodzinne a przedszkole 
Zapisy do 11.03.2022  r. na adres  email: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę przedszkola i miejscowość. 
Koszt 50,00 zł ( tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

 
seminarium  

Małgorzata Szeląg,  
dr Justyna 
Stadniczenko, 
adwokat i mediator 

 
PODN w Kluczborku 
ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07) 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
17.03.2022 r. godz. 17:00 

Indywidualizacja toku lekcji ze względu na trudności dziecka w uczeniu się z wykorzystaniem 
w procesie kształcenia poznanych metod pracy oraz aplikacji TIK.  Praktyczne przykłady aktywizacji 
ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji.  
Zapisy do 16.03.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 
seminarium 

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
21.03.2022 r. godz. 16:30 

Jak motywować uczniów w skuteczny sposób? 
Zapisy do 18.02.2022 r. na adres e-mail: z.wietrzyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Zofia 
Wietrzyk 

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

JĘZYK POLSKI  
SZKOŁA PODSTAWOWA 

 

21.03.2022 r. godz. 16:00 

Jak rozwijać kompetencję budowania relacji u dzieci w szkole i w domu? 
Zapisy do 20.03.2022 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.           

 
seminarium 

Barbara  
Marchewa 

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

 

GEOGRAFIA 
 

22.03.2022 r.  godz. 17:00 

Bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni.  
Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego na lekcjach geografii 
Zapisy do 18.03.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.                         

 
seminarium 

Iwona 
Szczepanowska 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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HISTORIA, WOS, INNI 
NAUCZYCIELE 

 
22.03.2022 r. godz. 16:30 

Jak zrobić z lekcji przygodę z refleksją?                                                                                             
Zapisy do 20.03.2022 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.   

 
seminarium 

Joanna  
Radziewicz 

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

 

BIOLOGIA 
 

24.03.2022 r. godz. 17:00 

Bezpieczeństwo w wirtualnej przestrzeni.  
Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego na lekcjach biologii 
Zapisy do 21.03.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Iwona 
Szczepanowska 

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

WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 
24.03.2022 r. godz. 17:15 

Wychowanie fizyczne w szkole promocją zdrowego stylu życia oraz rozwijaniem postawy 
odpowiedzialności za środowisko naturalne.  
Zapisy do 22.03.2022  r. na adres e-mail: d.jaskiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Dariusz 
Jaśkiewicz 

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

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
24.02. 2022 r. godz. godz. 17:00 

Indywidualizacja toku lekcji ze względu na trudności dziecka w uczeniu się z wykorzystaniem 
w procesie kształcenia poznanych kreatywnych technik pracy warsztatowo – terapeutycznej  
Praktyczne przykłady aktywizacji ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji 
Zapisy do 23.03.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Bożena 
Maliszewska-Kozan 

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

WYCHOWANIE  
PRZEDSZKOLNE 

 
24.03.2022 r. godz. godz. 16:00 

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, współpraca z rodzicami szczególnie  
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 
Zapisy do 23.03.2022 r.   na adres e-mail: d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
 
seminarium 

Dorota  
Błaszkiewicz 

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

DORADZTWO 
ZAWODOWE, INNI 
NAUCZYCIELE 

 
29.03.2022 r. godz. 15:30 

Motywacja to za mało! - o sile nawyków, czyli kaizen w szkole 
Zapisy do 28.03.2022 na adres e-mail: a.bobrowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
warsztaty 

Aleksandra 
Bobrowska  

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

GEOGRAFIA, 
BIOLOGIA 

 
29.03.2022 r. godz.17:00 

Wzmocnienie edukacji ekologicznej na lekcjach biologii i geografii. 
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
Zapisy do 25.03.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.               

 
seminarium 

Iwona 
Szczepanowska 

on-line (MS Teams) aplikacja udostępniona na podstawie zapisów,  
wejście 15 min. przed rozpoczęciem 
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JĘZYK POLSKI 
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

 
29.03.2022 r. godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury w 2023 – konteksty w wypracowaniach 
Zapisy do 28.03.2022 r.   na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Lidia  
Mucha 

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

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
29.03.2022 r. godz. 15:30 

Realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły podczas kształcenia 
zawodowego 
Zapisy do 28.03.2022 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 

 
seminarium 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

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

BIBLIOTEKA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
30.03.2022 r. godz. 13:00 

NPRC 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek 
szkolnych i pedagogicznych - nawiązanie współpracy z biblioteką publiczną odnośnie 
planowania zakupów książek, w tym nowości wydawniczych. Listy książek polecanych 
do zakupu w ramach projektu 
Zapisy do 29.03.2022 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium 

Alicja  
Wojtaszczyk 

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

JĘZYK  
NIEMIECKI  

 
31.03.2022 r. godz. 17:00 

Niemiecki bez nudy! – jak pozyskać dofinansowania i gdzie szukać wsparcia  przy organizacji 
wymian szkolnych lub przy realizacji projektów. Chętnych zapraszam do otwartej dyskusji   
oraz wymiany doświadczeń. Wszystko w celu podnoszenia jakości edukacji. 
Zapisy do 30.03.2022 r. na adres e-mail: b.maliszewska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę 
szkoły/przedszkola i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail.  

 
seminarium  

Bożena  
Maliszewska-Kozan 

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

 

MATEMATYKA 
 

31.03.2022 r. godz. 17:00 

Edukacja ekologiczna na lekcjach matematyki 
Zapisy do 30.03.2022 r. na adres e-mail: a.grabas@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie przesłany link na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Agnieszka  
Grabas 

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