
 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 

tel/fax sekretariat 023-654-32-47 e-mail: odnmlawa@wp.pl  
 

Harmonogram 
szkoleń na maj 2021 r. 

 

Lp. Nazwa szkolenia 

  

Forma 

szkolenia 
Prowadzący 

Termin 

Godzina 

Liczba 

godzin 

Odpłatność  

Adresaci dla szkół  

w ramach 

umowy 

pozostałe 

szkoły 

                              Maj  

Ogólnopolska Konferencja Naukowa  

NAUCZYCIEL – DZIECKO – RODZIC  

- przy współpracy Szczecińskiej Szkoły Wyższej 

Collegium Balticum w Szczecinie 

 

wszyscy zainteresowani 

 

konferencja  

on-line 

wykładowcy 

Szczecińskiej 

Szkoły Wyższej 

19-20.05.2021 r. 

godz. 18.00-21.00 
10 

 

bezpłatnie 

 
bezpłatnie 

 

1. 
Informacja zwrotna w nauczaniu zdalnym 

i nie tylko 

nauczyciele języka 

angielskiego oraz 

zainteresowani 

szkolenie on-line 
Anna 

Wiśniewska 
05.05.2021 r. godz. 15.30 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

2. 

Rozwój umiejętności twórczego myślenia  

i efektywności w radzeniu sobie z różnego 

rodzaju sytuacjami problemowymi – praca na 

platformie moodle – zapisy w sekretariacie 

wszyscy zainteresowani szkolenie on-line 
Mariola 

Szczepkowska 
06-25.05.2021 r. 15 

 

bezpłatnie 

 

75 zł 

3. Techniki malarskie – akryl- pejzaż  
nauczyciele plastyki  

oraz zainteresowani 
szkolenie on-line 

Magdalena 

Szumowska 
07.05.2021 r. godz. 15.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

4. Postacie historyczne jako wzorce postaw 
nauczyciele historii  

oraz zainteresowani 

szkolenie on-line 
Marcin Dobies  10.05.2021 r. godz. 15.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

5. 
Preorientacja zawodowa w edukacji 

wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej oraz 

zainteresowani 

kurs 

e-learningowy Jolanta Dębska 10 - 28.04.2021 r.   10 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

6. 
Genially – pierwsze kroki z kreatywnym 

urządzeniem 

nauczyciele języka polskiego 

oraz zainteresowani 

szkolenie on-line Jolanta 

Olkowska 
11.05.2021 r. godz. 15.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

7. 
Ocena efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
wszyscy zainteresowani szkolenie on-line Aneta Olczak 11.05.2021 r. godz. 15.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

8. 
Strach przed powrotem – psychologiczne aspekty 

powrotu dzieci do szkół po nauczaniu zdalnym 

wszyscy zainteresowani szkolenie on-line Urszula 

Sumeradzka 
12.05.2021 r. godz. 15.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

mailto:odnmlawa@wp.pl


9. 
Metoda projektu na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości  

oraz zainteresowani 

 

szkolenie on-line  
Izabela 

Porzezińska 
12.05.2021 r. godz. 16.00 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

10. Jak prowadzić efektywnie spotkania z rodzicami? 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego  

oraz zainteresowani  

 

szkolenie on-line  Izabela Jeziorska 18.05.2021 r. godz. 15.00 5  

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

11. 

Jak rozmawiać z rodzicami? Umiejętności 

przydatne podczas wywiadówek oraz rozmów 

indywidualnych 

 

wszyscy zainteresowani 

 

szkolenie on-line 

 

Urszula 

Sumeradzka 
19.05.2021 r. godz. 15.00 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

12. 
Dodawanie ocen opisowych rocznych  

w dziennikach elektronicznych 

 

wszyscy zainteresowani 

 

szkolenie on-line 

 

Mariusz Sobotka 20.05.2021r., godz. 15.00 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

13. 
Aktywne metody nauczania na zajęciach 

wychowania do życia w rodzinie 

nauczyciele wychowania  

do życia w rodzinie  

oraz zainteresowani 

 

szkolenie on-line  
Małgorzata 

Potorska 
25.05.2021 r. godz. 15.30 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

14. 
Jak oceniać na lekcji wychowania fizycznego  

on-line? 

nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz 

zainteresowani 

 

szkolenie on-line 

 

Arkadiusz 

Dłubisz 
27.05.2021 r. godz. 15.30 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

 

15. Prace projektowe w edukacji matematycznej 
nauczyciele matematyki  

oraz zainteresowani 

szkolenie on-line  Grażyna 

Niedośpiał 
27.05.2021 r. godz. 14.00 5 

bezpłatnie 50 zł 

16. 
Aktywizowanie uczniów za pomocą 

interaktywnych aplikacji i gier edukacyjnych 

 

wszyscy zainteresowani 

 

szkolenie on-line 

 

Maciej Matusiak 28.05.2021 r. godz. 16.00 5 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

17. 
Analiza i interpretacja wyników egzaminów 

zewnętrznych, jako wsparcie jakości pracy szkoły  

- rada 

pedagogiczna 
Anna Paszko maj 5 

- - 

18. 
Planowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i 

wychowawczej na I etapie edukacyjnym 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej oraz 

zainteresowani 

sieć współpracy 

 i 

samokształcenia 

Jolanta Dębska luty-czerwiec 2021 r. 40 

 

bezpłatnie 

 

50 zł 

Oferta specjalna odpłatna – zamówiona 

Lp. Nazwa szkolenia 

 

 

Forma szkolenia 

Termin 

Godzina 

 

Liczba 

godzin 

Odpłatność 

dla szkół  

w ramach 

umowy 

pozostałe 

szkoły 

1. Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Kurs kwalifikacyjny 

(stacjonarnie) 

08.06.2021 r. godz. 16.00 

(pierwsze spotkanie)  
48 

 

600 zł 

 

600 zł 

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Kurs doskonalący 

(stacjonarnie) 

27.05.2021 r. godz. 16.00 

(pierwsze spotkanie) 
30 

200 zł 300 zł 

3. Kus na kierownika wycieczek szkolnych. 
Kurs kwalifikacyjny 

(stacjonarnie) 

12.05.2021 r. godz. 16.00 

13.05.2021 r. godz. 16.00 
10 

100 zł 100 zł 

4. Kurs na wychowawcę wypoczynku. 
Kurs kwalifikacyjny 

(stacjonarnie) 

10.05.2021 r. godz. 16.00 

13.05.2021 r. godz. 16.00 

(pozostałe spotkania on-line) 

36 

 

150 zł 

 

150 zł 



5. Kurs na kierownika wypoczynku. 
Kurs kwalifikacyjny 

(stacjonarnie) 

11.05.2021 r. godz. 16.00 

13.05.2021 r. godz. 16.00 
10 

120 zł 120 zł 

Konkursy 
 

Lp.                               Nazwa szkolenia 

 

Organizator/Prowadzący 

 

Termin 

Godzina 

 

1. Konkurs „Młody Matematyk”. PODN Mława 
10.05.2021 r. godz. 13.00 

II etap konkursu „Młody Matematyk” 

2.  Konkurs „Bezpieczni w sieci” PODN Mława Przesyłanie prac do 20.05.2021 r. 

3.  Konkurs „Moje Malowanie” – dla nauczycieli PODN Mława Przesyłanie prac do 20.05.2021 r. 

4. Konkurs „LEKTUROWE MEMY” PODN Mława Termin nadsyłania prac zakończony 

 

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na wybraną formę doskonalącą, najpóźniej dzień przed szkoleniem.                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                      Serdecznie zapraszamy! 


