
 

POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 

tel/fax sekretariat 023-654-32-47 lub  e-mail odnmlawa@WP.PL  
 

Harmonogram 
szkoleń na październik 2021 r. 

 

Lp. Nazwa szkolenia 
  

Forma szkolenia Prowadzący 
Termin 

Godzina 

Liczba 

godzin Adresaci 

                                      Październik 

1. „Jak uczyć miłości do Ojczyzny?” wszyscy zaineresowani konferencja 

Agnieszka Pietrzak 

Marcin Dobies oraz 

zaproszony specjalista  

28.10.2021 r. godz. 15.00 5 

2. 
Organizacja zajęć rewalidacyjnych 

z wykorzystaniem TIK 
wszyscy zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława 
Aneta Olczak 05.10.2021 r. godz. 15.00 5 

3. Tworzymy własne e-materiały wszyscy zainteresowani 
szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława 
Maciej Matusiak 06.10.2021 r. godz. 15.30 5 

4. 
Jak pobudzać kreatywność uczniów? 

Wykorzystanie naturalnego potencjału dziecka – 

spotkanie organizacyjne 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej oraz 

zainteresowani 

sieć współpracy  

i samokształcenia 
Jolanta Dębska 07.10.2021 r. godz. 15.00 40 

5. Programy i aplikacje do tworzenia map myśli 
 

wszyscy zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława 
Jolanta Olkowska 07.10.2021 r. godz. 15.00 5 

6. 
Podstawy edukacji i kształtowania świadomości 

społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju – 

praca na platformie Moodle  

 

wszyscy zainteresowani 
 

sieć współpracy 

i samokształcenia 
Mariola Szczepkowska 07.10.2021 r. godz. 15.00 60 

7. 
Jak skutecznie motywować uczniów  

do aktywności 

nauczyciele wychowania 

do życia w rodzinie 

oraz zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława Małgorzata Potorska 14.10.2021 r. godz. 15.00 5 

8. 
Ocenianie kompetencji matematycznych 

uczniów z uwzględnieniem edukacji zdalnej 

nauczyciele matematyki 

oraz zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława 
Grażyna Niedośpiał 14.10.2021 r. godz. 15.00 5 

9. One Note w pracy zdalnej nauczyciela 
 

wszyscy zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława Mariusz Sobotka 19.10.2021 r. godz. 15.30 5 

10. 
Współpraca nauczycieli z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

 

wszyscy zainteresowani 

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława 
Urszula Sumeradzka 20.10.2021 r. godz. 15.00 5 

11. 

Wykorzystywanie na lekcjach matematyki  

i przedmiotów przyrodniczych aplikacji  

i zasobów dostępnych w chmurze 

nauczyciele matematyki 

oraz zainteresowani  

szkolenie stacjonarne 

w PODN Mława Anna Paszko 21.10.2021 r. godz. 15.30 5  



12. 
Ćwiczenia specjalne w piłce siatkowej  

w klasach 7/8 – trening  

Nauczyciele wychowania fizycznego 

oraz zainteresowani 

szkolenie stacjonarne  

w SP Nr 2 w Mławie 
Arkadiusz Dłubisz 21.10.2021 r. godz. 16.30 5 

13. 

Internetowe forum nauczycieli języków obcych – 

wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych 

metod nauczania języków obcych oraz rozwijania 

samodzielności, innowacyjności i kreatywności 

uczniów – spotkanie organizacyjne 

 

 

nauczyciele języka angielskiego oraz 

zainteresowani 

 

 

sieć współpracy 

 i samokształcenia 

Anna Wiśniewska 28.10.2021 r. godz. 16.00 20 

14. 
Kompetencje emocjonalne w praktyce 

wychowawczej –  

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy w Mławie 

rada pedagogiczna 
Urszula Sumeradzka 06.10.2021 r.  5 

15. Innowacje pedagogiczne  
Szkoła Podstawowa 

w Uniszkach Zawadzkich 

rada pedagogiczna 
Jolanta Bem 05.10.2021 r. godz. 15.00 5 

Oferta specjalna odpłatna – zamówiona 

Lp. Nazwa szkolenia 

 

Forma szkolenia 
 

Termin 

 

 

Liczba 

godzin 

Odpłatność 

dla 

gmin/szkół 

w ramach 

umowy 

pozostałe 

gminy/ 

szkoły 

1. Elementy terapii behawioralnej. 
Kurs doskonalący Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
60 

1500 zł 1500 zł 

2. Kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Kurs kwalifikacyjny Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
48 

600 zł 600 zł 

3. Pierwsza pomoc przedmedyczna. 
Kurs doskonalący Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
30 

200 zł 300 zł 

4. Kus na kierownika wycieczek szkolnych. Kurs kwalifikacyjny 
Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
10 

100 zł 100 zł 

5. Kurs na wychowawcę wypoczynku. Kurs kwalifikacyjny 
Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
36 

150 zł 150 zł 

6. Kurs na kierownika wypoczynku. Kurs kwalifikacyjny 
Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
10 

120 zł 120 zł 

7. 
Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli w ramach otrzymanego grantu 

„Wsparcie nauczycieli w kształceniu na odległość”. 
Kurs doskonalący 

Termin szkolenia będzie podany po zebraniu 

grupy. 
25 

bezpłatnie bezpłatnie 

Konkursy 
 

Lp.                               Nazwa szkolenia 

 

Organizator/Prowadzący 

 

 

Termin 

 

1. Konkurs „Młody Matematyk” PODN Mława Zgłoszenia do 22.12.2021 r.  

2. Konkurs „Bezpieczni w sieci” PODN Mława Zgłoszenia do 30.03.2022 r. 

3. 
Konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VII  

„Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” 
PODN Mława Zgłoszenia do 28.02.2022 r. 

4. Konkurs „LEKTUROWE MEMY” PODN Mława Zgłoszenia do 28.01.2022 r.  

                             Szkolenia będą prowadzone w formie stacjonarnej  w małych grupach z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS, MZ i MEN.  

Prosimy o wcześniejsze zapisywanie się na wybraną formę doskonalącą.         



                                                                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy! 


