
 

23, 24, 25, 26, 27 sierpnia 2021 

dla nauczycieli powiatów:     (1) Gorzów Miasto,     (2) Gorzów ziemski,     (3) Międzyrzecz, 
 

Przedmiot  Uczestnicy Temat główny Termin i forma konferencji Organizator 

1 
 

język  
polski 

nauczyciele SP 

z 7 ww. powiatów 

Wymagania egzaminacyjne w planowaniu 

pracy nauczyciela języka polskiego 

szkoły podstawowej 

26.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 
Beata Gizińska-Gigoła 

2 

 nauczyciele SPP   

z 7 ww. powiatów 

Egzamin maturalny 2023 wyzwaniem 

dydaktycznym dla nauczycieli języka 

polskiego 

26.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 

Małgorzata 

Niewiadomska 

Małgorzata Jach 

3 

 
 
 
 

języki  
obce 

4 

nauczyciele SP  

z 7 ww. powiatów 

Priorytety i zadania nauczycieli języków 

obcych w r. szk. 2021/2022 

 

I część:  Komponent psychologiczno-

pedagogiczny wspólny 

dla wszystkich języków:   

Postpandemiczne zdrowie 

psychiczne (prow. mgr Lidia Pyżyńska) 

 

II część:  w grupach językowych 

25.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 

j. angielski 

Mirosław Kwiatkowski 

Urszula Polańska 
 

j. niemiecki 

Renata Nadobnik 

Iwona Trzaskowska 
 

j. romańskie 

Małgorzata Wiczkowska 

nauczyciele SPP 

z 7 ww. powiatów 

25.08.2021,  godz. 12.30-14.30 
 

online  

5 

 
historia   

nauczyciele  historii 

i wos SP  

z 7 ww. powiatów 

Wartości w edukacji historycznej  

i obywatelskiej w szkole podstawowej 

26.08.2021, godz. 15.00-17.00 
 

online 
Jolanta Stępkowska  

i  wos 

6 

 
nauczyciele  historii 

i wos SPP  

z 7 ww. powiatów 

Doświadczenia i wnioski wynikające 

z nauczania zdalnego i ich wykorzystanie 

w pracy nauczyciela historii i wiedzy 

o społeczeństwie 

27.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online  
Jerzy Dutkiewicz 

7  

muzyka 
nauczyciele muzyki  

z 7 ww. powiatów 

Nauczanie muzyki w kontekście 

doświadczeń okresu pandemii  

25.08.2021, godz. 12.00-14.00 
 

online 
Barbara Bednarek 

8 

plastyka 
nauczyciele plastyki  

z 7 ww. powiatów 

Jak realizować zdalnie przedmiot 

„plastyka”? 

26.08.2021, godz. 12.00-14.00 
 

online 
Dariusz Sapkowski 

9 

matematyka nauczyciele  

matematyki                

SP i SPP z 7 ww. 

powiatów 

Rekomendacje do pracy w roku 

szkolnym 2021/2022 na podstawie 

wyników i wniosków z egzaminów 

zewnętrznych z matematyki 

27.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online  

 

 

Iwona Jankowska 

Dorota Tomczak 

10 

biologia   
i przyroda  

nauczyciele SP 

z 7 ww. powiatów 

Warsztat nauczyciela biologii  – 

rekomendacje do pracy z uczniem 

26.08.2021, godz. 10.00-12.00 

stacjonarna – miejsce:  

Szkoła Podstawowa nr 2  

w Gorzowie, ul. Zamenhofa 2A 

Aleksandra  

Duszka-Sondej 

11 

chemia 
nauczyciele SP  

i SPP 

z 7 ww. powiatów 

 

Różne aspekty powrotu nauczycieli 

chemii do szkoły po okresie pandemii   

23.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 
Małgorzata Lech 

 

12 

fizyka 
nauczyciele SP  

i SPP z 7 ww. 

powiatów 

Różne aspekty powrotu do stacjonarnego 

nauczania fizyki po okresie pandemii    

23.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 
Zbigniew Łuczka 

13 

geografia 
nauczyciele SP  

i SPP z 7 ww. 

powiatów 

Rola edukacji geograficznej w zrozumieniu 

pocovidowego świata 

26.08.2021, godz. 9.00-12.00 

stacjonarna – miejsce:  

II Liceum Ogólnokształcące  

w Gorzowie, ul. Przemysłowa 22 (aula) 

Radosław Jaroszewicz 

SP –  szkoły podstawowe,     SP P –  szkoły ponadpodstawowe  
 
 



tel. 95 7216-110  
fax 95 7216-112 

www:  https://womgorz.edu.pl 
e-mail:  wom@womgorz.edu.pl 

 

    (4) Słubice,     (5) Strzelce Kraj. – Drezdenko,     (6) Sulęcin,     (7) Świebodzin 
 

Przedmiot  Uczestnicy Temat główny Termin i forma konferencji Organizator 

14 

edukacja 
wczesnoszkolna 

nauczyciele z Gorzowa i powiatu 
gorzowskiego ziemskiego 

W trosce o emocje – wychowanie 

empatycznego dziecka w klasach 

młodszych szkoły podstawowej 

24.08.2021, godz. 10.00-12.00 

online 
Anna Domagała 
Agata Muńko 

nauczyciele z powiatów: 
strzelecko-drezdeneckiego, 
sulęcińskiego, słubickiego, 
międzyrzeckiego 
i świebodzińskiego 

24.08.2021, godz. 12.30-14.30 

online 
15 

16 

wychowanie 
przedszkolne 

nauczyciele z Gorzowa  
i powiatu gorzowskiego 
ziemskiego   W trosce o emocje – wychowanie 

empatycznego dziecka 

w przedszkolu 

23.08.2021, godz. 10.00-12.00 

online Danuta Turłaj  
Jolanta Talaska nauczyciele z powiatów: 

strzelecko-drezdeneckiego, 
międzyrzeckiego, słubickiego, 
sulęcińskiego, świebodzińskiego  

23.08.2021, godz. 12.30-14.30 

online 
17 

18 
kształcenie 
zawodowe, 

przedsiębiorczość 
i doradztwo 
zawodowe 

nauczyciele kształcenia 
zawodowego, przedsiębiorczości 
oraz doradcy zawodowi szkół 
i placówek z 7 ww. powiatów 

Konferencja dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych, 

podstaw przedsiębiorczości 

oraz doradztwa zawodowego 

26.08.2021, godz. 12.30-14.30 
 

online  

Barbara Matusik 
Sylwia Pawlaczyk 

19 
informatyka 

i technika 
 

nauczyciele informatyki, 
zajęć komputerowych i techniki 
wszystkich typów szkół  
z 7 ww. powiatów 

Narzędzia edukacji zdalnej  – 

cyberbezpieczeństwo 

24.08.2021, godz. 12.00-14.00 
 

online 

Mariusz Walak 
Katarzyna Tomicka 
Łukasz Lemieszewski 
Emil Błaszkowski 

20 
wychowanie  

do życia  
w rodzinie 

nauczyciele wszystkich 
typów szkół  
z CAŁEGO woj. lubuskiego 

Wychowanie do życia w rodzinie 

jako zajęcia wspomagające 

powrót uczniów do szkoły 

po czasie nauki zdalnej 

25.08.2021, godz. 10.00-12.15 
 

online 

 

Jadwiga Krzewska- 
Gordzijewska  + 

Jolanta Radczyc –  
ODN Zielona Góra 

21 
kształcenie  
specjalne 

nauczyciele kształcenia 
specjalnego  
z 7 ww. powiatów  

Planowanie pracy z uczniem 

z niepełnosprawnością w jego 

rzeczywistości sensorycznej 

27.08.2021, godz. 12.00-14.00 
 

online 

Agata Spirydowicz-
Kacperska 
Barbara Basińska 

22 
pedagodzy,  
psycholodzy 

szkolni 
 

pedagodzy i psycholodzy 
szkolni wszystkich typów 
szkół i placówek  
z 7 ww. powiatów 

Po pandemii i co dalej?  

Dobrostan i zdrowie psychiczne 

dzieci i nastolatków w kontekście 

ich funkcjonowania w świecie 

online#offline 

24.08.2021, godz. 10.00-12.30 
 

online 

 

Lidia Pyżyńska 
Agata Muńko 

23 

internaty wychowawcy internatów  
z 7 ww. powiatów 

Nastolatek w internacie  – 

jak wzmocnić relacje i udzielić 

wsparcia po okresie zdalnej 

edukacji? 

25.08.2021, godz. 14.30-16.30 
 

online 

 

Dorota Dąbrowska 

24 

świetlice szkolne wychowawcy świetlic SP   
z 7 ww. powiatów 

Reintegracja – relacje –  

(kreatywny) rozwój. Świetlica 

miejscem wspierania uczniów 

po powrocie do szkoły 

26.08.2021, godz. 10.00-12.00   
 

online 

Magdalena Płatonow 
Monika Żołędzjewska 

25 
biblioteki 
szkolne 

nauczyciele wszystkich  
typów szkół  
z 7 ww. powiatów 

Aktywna biblioteka:  inspiruje 

i edukuje 

25.08.2021, godz. 12.30-14.30   
 

online 

Magdalena Janas 

26 
wychowanie 

fizyczne 
i 

edukacja dla 
bezpieczeństwa 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół z 7 ww. powiatów 

Nauczyciel jako osoba wspoma-

gająca powrót ucznia z wirtualnej 

edukacji 

31.08.2021, godz. 10.00-12.00 
 

online 

Piotr Wójciak 
Jadwiga Krzewska-
Gordzijewska 

27 

pracownicy  
poradni 

psychologiczno-
pedagogicznych 

pracownicy poradni 
psychologiczno- 
pedagogicznych 
z woj. lubuskiego 

Wdrażanie modelowych rozwiązań 

z zakresu prowadzenia oceny 

funkcjonalnej i wsparcia post-

diagnostycznego dla dzieci 

i uczniów   

7.09.2021, godz. 11.00-13.00 
 

online 

 

Lidia Pyżyńska 
Agata Muńko 

 


