
 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA 
NAUCZYCIELI W KLUCZBORKU 

PLACÓWKA AKREDYTOWANA 
 

46-200 KLUCZBORK     ul. Mickiewicza 10   tel./fax  77 418-72-49 
www.podnkluczbork.pl   e-mail: podn.kluczbork@wp.pl; podn@powiatkluczborski.pl 

  

 

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W KWIETNIU 2022 r. 
 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
04.04.2022 r. godz. 16:30 

Wspieranie dobrostanu dzieci w edukacji wczesnoszkolnej w obliczu wojny w Ukrainie 
Zapisy do 02.04.2022 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 

 
04.04.2022 r. godz. 17:00 

Matura z języka polskiego w roku 2023 i 2024 – merytoryczne i organizacyjne aspekty 
egzaminu 
Zapisy do 03.04.2022 r. na adres e-mail l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link do spotkania na podany adres e-mail. 
 
seminarium  

Lidia 
Mucha 

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

 
CHEMIA 

 
04.04.2022 r. godz. 17:00 

Wykorzystanie wycieczek edukacyjnych w nauczaniu chemii – metodyka organizowania oraz 
technika prowadzenia  
Zapisy do 03.04.2022 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 
Wojtaszczk 

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

 
MATEMATYKA 

 
05.04.2022 r. godz. 17:00 

Praca z uczniem uzdolnionym na lekcjach matematyki 
Zapisy  do 04.04.2022 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 

HISTORIA, WOS, 
 INNI NAUCZYCIELE 

 
06.04.2022 r. godz. 16:30 

Uczeń z doświadczeniem migracji w Polskiej szkole 
Zapisy do 05.04.2022 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 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
07.04.2022 r. godz. 17:00 

Wycieczka edukacyjna jako sposób na poznanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy oraz 
poznania polskiej kultury 
Zapisy do 05.04.2022 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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WYCHOWANIE 
PRZEDSZKOLNE 

 
07.04.2022 r. godz.16:30 

Wzmacnianie roli środowiska rodzinnego w działaniach wychowawczych przedszkola 
Zapisy do 06.04.2022 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 

JĘZYK  NIEMIECKI 07.04.2022 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 06.04.2022 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 

 
11.04.2022r. godz. 16:30    

Jak motywować uczniów w edukacji wczesnoszkolnej w skuteczny sposób? 
Zapisy do 09.04.2022 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 

BIBLIOTEKA, CHEMIA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
11.04.2022 r. godz. 17:00 

Artreterapia – klucz do dobrostanu dzieci i młodzieży  
Zapisy do 10.04.2022 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 

SZKOLNE DORADZTWO 
ZAWODOWE,  
INNI NAUCZYCIELE 

 
12.04.2022 r. godz. 15:30 

Nastawienie na rozwój - czyli growth mindset i inne narzędzia inspirującego nauczyciela 

(spotkanie przeniesione z 15.03.2022) 
Zapisy do 11.04.2022 r. (poza już zapisanymi osobami) 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  

BIOLOGIA 20.04.2022 r. godz. 11:35 

Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego – lekcja otwarta 
Zapisy do  15.04.2022 r. na adres e-mail: i.szczepanowska@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły 
i miejscowość. 
 
lekcja otwarta 

Iwona 
Szczepanowska 

Zespół Szkół Nr 2 CKU w Kluczborku,  
ul. Byczyńska 7, sala nr 22 

DYREKTORZY SZKÓŁ  
I PRZEDSZKOLI 

 
21.04.2022 r. godz. 11:00 

Ocena pracy nauczyciela 
Zapisy do 19.04.2022 r. na adres email: podn@powiatkluczborski.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. Koszt 50,00 zł ( tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 
seminarium Małgorzata Szeląg PODN w Kluczborku, ul. Mickiewicza 10 (sala nr 07) 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 21.04.2022 r. godz. 17:15 

Rola zajęć pozalekcyjnych. Wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów 
Zapisy do 20.04.2022  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. 
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seminarium 

Dariusz 
Jaśkiewicz 

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

JĘZYK POLSKI  
SZKOŁA POSTAWOWA 

 
25.04.2022 r. godz. 16:00 

„Pamiętajcie o ogrodach…” - polonistyczny wkład w edukację ekologiczną w szkołach 
Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne 
Zapisy do 24.04.2022 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 

BIBLIOTEKA, CHEMIA, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
25.04.2022 r. godz. 17:00 

Spotkanie z X muzą – książki i ich ekranizacje czyli jak zachęcić do czytania  
Zapisy do 24.04.2022 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 

 
BIOLOGIA  

 
25.04.2022 r. godz. 17:00 

Rozwijanie kreatywności i postaw innowacyjnych uczniów na lekcjach biologii 
Zapisy do  22.04.2022 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 

 
MATEMATYKA 

 
26.04.2022 r. godz. 17:00  

Korelacja międzyprzedmiotowa z zakresu bloku matematyczno-przyrodniczego 

Zapisy  do 25.04.2022 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 

PRZEDMIOTY ZAWODOWE, 
 INNI NAUCZYCIELE 

 
26.04.2022 r. godz. 15:30 

Umiejętności/kompetencje przyszłości zgodne z nowymi technologiami oraz jako drogowskaz 
do procesu uczenia się przez całe życie 
Zapisy do 25.04.2022 r. na adres e-mail: h.maras@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. 
Koszt 30,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN) 
 
konsultacje zbiorowe 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

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

JĘZYK 
 POLSKI 

 
26.04.2022 r. godz. 17:00 

Przygotowanie uczniów do matury – egzamin ustny z języka polskiego 
Zapisy do 25.04.2022 r. na adres e-mail:  l.mucha@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły  
 i miejscowość. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link do spotkania na podany adres e-mail. 

 
seminarium 

Lidia 
Mucha 

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

SZKOLNE DORADZTWO 
ZAWODOWE, 
INNI NAUCZYCIELE 

 
26.04.2022 r. godz. 15:30 

I co dalej...? - rozmowa doradcza w indywidualnej i grupowej pracy z uczniami 
Zapisy do 25.04.2022 r. 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 
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HISTORIA/WOS 
INNI NAUCZYCIELE 

 
27.04.2022 r.  godz. 12:30 – 13:15 

WOS klasa VIII,  temat „Środki masowego przekazu”- lekcja otwarta 
Zapisy do 25.04.2022 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 
i miejscowość. 
 
lekcja otwarta 

Joanna  
Radziewicz 

Zespół Szkół w Byczynie,  
ul. Borkowska 3  46-220 Byczyna 

 
GEOGRAFIA 

 
28.04.2022 r. godz. 17:00 

Rozwijanie kreatywności i postaw innowacyjnych uczniów na lekcjach geografii 
Zapisy do  25.04.2022 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 

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
28.04.2022 r. godz. 17:00 

Jak dotrzeć do ucznia ? - 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 27.04.2022 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 
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