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ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA NASTĘPUJĄCE SPOTKANIA W LISTOPADZIE 2021R. 
 
MATEMATYKA 

04.11.2021r. godz. 16:00 
zapisy do 28.10.2021 r. 

08.11.2021 r. godz. 16:00 
zapisy do 02.11.2021 r. 

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki 
Zapisy 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 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
04.11.2021r. godz. 16:30 

Jak wspomagać rodziców w wychowaniu dzieci? 
Zapisy do 02.11.2021 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 

HISTORIA, WOS, 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
09.11.2021r. godz. 16:30 

Rola gier terenowych na lekcjach historii i WOS 
Tydzień Edukacji Globalnej – „TO NASZ WSPÓLNY ŚWIAT - DZIAŁAJMY RAZEM” 
Zapisy do 07.11.2021 r. na adres e-mail: j.radziewicz@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 
Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy. 

Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail     

 
seminarium 

Joanna  
Radziewicz 

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

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
09.11.2021r. godz. 16:30 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych u uczniów edukacji wczesnoszkolnej 
Zapisy do 07.11.2021 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 

NAUCZYCIELE 
BIBLIOTEKARZE  
ZAINTERESOWANI  
NAUCZYCIELE 

 
15.11.2021r. godz. 13:00 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek 
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych - współpraca z biblioteką 
publiczną odnośnie planowania zakupów książek, w tym nowości wydawniczych. Listy 
książek polecanych do zakupu w ramach NPRC 

Zapisy do 14.11.2021 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 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 
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PRZEDMIOTY 
ZAWODOWE,  
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
16.11.2021r. godz. 15:30 

Obowiązkowe szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego 
Zapisy do 15.11.2021 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) 

 
seminarium 

Halina 
Maras-Pawliszyn 

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

 
BIOLOGIA 

 
16.11.2021r. godz. 17:00 

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2021 r. z biologii 
Wymagania egzaminacyjne z biologii w 2022 roku 
Zapisy do  12.11.2021 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 

NAUCZYCIELE 
KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO 

 
16.11.2021r. godz. 16.00 

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów podstawą pracy z uczniem 
niepełnosprawnym  
Zapisy do 10.11.2021 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 

SZKOLNI DORADCY 
ZAWODOWI, 
WYCHOWAWCY 
KLAS,  
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
 
 
17.11.2021. godz. 15.30 

Nowe narzędzia, nowe możliwości – jak usprawnić pracę szkolnego doradcy zawodowego 
Zapisy do  16.11.2021 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 

WSZYSCY 
ZAINTERESOWANI 
NAUCZYCIELE 

 
18.11.2021 r. godz. 15.30 
zapisy do 17.11.2021 r. 

 
24.11.2021 r.  godz. 15.30 
zapisy do 23.11.2021 r. 

Gdy trafisz na mur …  – rozmowa motywująca w doradztwie zawodowym i pracy 
wychowawczej 
Zapisy 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 

JĘZYK POLSKI 
szkoła podstawowa 

 
22.11.2021r. godz. 16:00 

Myślę, więc… elementy myślenia krytycznego w pracy polonisty. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli 
Zapisy do 20.11.2021 r. na adres e-mail: b.marchewa@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 
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Ostateczna informacja będzie zgodna z obowiązującą sytuacją epidemiologiczną i podana drogą mailową na wskazane adresy. 

Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail    

 
seminarium 

Barbara  
Marchewa 

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

DYREKTORZY  
SZKÓŁ 
I PRZEDSZKOLI 

 
23.11.2021r. godz. 11:00  

Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczycieli. Sprawy bieżące 
Zapisy do 02.11.2021 r. na adres e-mail: podn@powiatkluczborski.pl  
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 

Koszt 50,00 zł (tylko dla uczestników spoza porozumienia z PODN)         
 
seminarium 

Anna Dzierżan 
Małgorzata Szeląg 

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

JĘZYK  
NIEMIECKI 

 
23.11.2021 r. godz. 17:00 

Indywidualizacja na lekcjach języka niemieckiego z roztropnym korzystaniem w procesie 
kształcenia z poznanych metod pracy oraz aplikacji TIK na lekcji stacjonarnej 
z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.  
Praktyczne przykłady aktywizacji ucznia w celu podnoszenia jakości edukacji. 
Diagnoza potrzeb edukacyjnych nauczycieli  
Zapisy do 21.11.2021 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 

JĘZYK  
POLSKI 

 
24.11.2021 r. godz. 17:00 

Jak przygotować ciekawe materiały dla uczniów do pracy na lekcjach języka polskiego 
Zapisy do 23.11.2021  r. na adres e-mail: l.mucha@podnkluczbork.pl  
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 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 

 
25.11.2021r. godz. 10:30 

Zajęcie otwarte  -  „Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro” 
Celem szkolenia jest obserwacja działań nauczyciela w bezpośredniej pracy z dzieckiem w grupie mieszanej dzieci 5 i 6 
letnich w uprzystępnianiu treści związanych z uniwersalnymi wartościami  oraz wzmacnianiu rozwoju pozytywnych 
postaw dzieci.Proszę o punktualne przybycie oraz o przyniesienie obuwia zmiennego oraz dostosowanie się do 
wymogów bezpieczeństwa związanych z COVID – 19 (dezynfekcja rąk, maseczka) 
Zapisy do 22.11.2021 r. na adres e-mail:  d.blaszkiewicz@podnkluczbork.pl  
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 

 
zajęcie otwarte 

Dorota..Błaszkiewicz 
(Firma Muzyczna 
SYNKOPA) 

 
Przedszkole Integracyjne w Namysłowie, ul. Parkowa 3 
 

 
GEOGRAFIA 

 
25.11.2021r. godz. 17:00 

Analiza wyników egzaminu maturalnego w 2021 r. z geografii 
Wymagania egzaminacyjne z geografii w 2022 roku 
Zapisy do  22.11.2021 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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WYCHOWANIE 
FIZYCZNE 

 
25.11.2021r. godz. 17:00 

Zasady „fair play” na lekcji wychowania fizycznego, postępowanie indywidualne i zespołowe.  
Diagnoza bieżąca potrzeb edukacyjnych nauczycieli. 
 Zapisy do 23.11.2021  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 

BIBLIOTEKA, 
ZAINTERESOWANI  
NAUCZYCIELE 

 
29.11.2021r. godz. 12:00 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 3 dla placówek wychowania 
przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych - zasady realizacji.  
Zapisy do 28.11.2021 r. do godz. 15:00 na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola i miejscowość. 
Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail  

 
seminarium 

Alicja  
Wojtaszczyk 
Robert Gwóźdź 

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

ZAINTERESOWANI  
NAUCZYCIELE 

 
30.11.2021r. godz. 17:00 

Budowanie odporności psychicznej oraz potencjału osobistego ucznia 
Zapisy do 29.11.2021 r. do godz. 15:00  na adres e-mail: a.wojtaszczyk@podnkluczbork.pl 
podając imię i nazwisko, nazwę szkoły/przedszkola 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 

EDUKACJA 
WCZESNOSZKOLNA 

 
30.11.2021r. godz. 16:30 

Jak rozmawiać z dziećmi o patriotyzmie w edukacji wczesnoszkolnej? 
Zapisy do 25.11.2021 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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