
 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2021 w Małopolsce 

Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność 

Szkolenia realizowane w MCDN 

18-24 października 2021 

18 października 2021 

Godzina Tytuł wydarzenia Adresaci Miejsce wydarzenia Link do zapisu 

16.00-18.15 Konferencja inaugurująca 

Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, 

Kreatywność, czyli ruszamy w drogę z uczniem, 

nauczycielem, pracownikiem 

nauczyciele, szkolni doradcy 
zawodowi, pedagodzy szkolni 

 

Clickmeeting https://mcdn.edu.pl/krakow

/wyprawa-na-3k-kariera-

kompetencje-kreatywnosc-

czyli-ruszamy-w-droge-z-

uczniem-nauczycielem-

pracownikiem-konferencja/  

15.00-16.30 Warsztaty dla nauczycieli 

Kreatywna matematyka w drodze do kariery 

nauczyciele matematyki szkół 

podstawowych 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/kreatywna-matematyka-w-

drodze-do-kariery-

ogolnopolski-tydzien-

kariery/  

16.00-16.45 Warsztaty dla nauczycieli 

Poznajemy zawody – inspiracje na ciekawe lekcje 

w edukacji wczesnoszkolnej 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/oswieci

m/poznajemy-zawody-

inspiracje-na-ciekawe-lekcje-

https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc-czyli-ruszamy-w-droge-z-uczniem-nauczycielem-pracownikiem-konferencja/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywna-matematyka-w-drodze-do-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywna-matematyka-w-drodze-do-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywna-matematyka-w-drodze-do-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywna-matematyka-w-drodze-do-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywna-matematyka-w-drodze-do-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/poznajemy-zawody-inspiracje-na-ciekawe-lekcje-w-edukacji-wczesnoszkolnej-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/poznajemy-zawody-inspiracje-na-ciekawe-lekcje-w-edukacji-wczesnoszkolnej-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/poznajemy-zawody-inspiracje-na-ciekawe-lekcje-w-edukacji-wczesnoszkolnej-oferta-specjalna/
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w-edukacji-wczesnoszkolnej-

oferta-specjalna/  

 

19 października 2021 

Godzina Tytuł wydarzenia Adresaci Miejsce wydarzenia Link do zapisu 

13.00- 14.00 Warsztaty dla nauczycieli 

Kreatywne podejście do kompetencji 

wielojęzyczności jako klucza do kariery zawodowej 

zainteresowani 

nauczyciele 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/22235/  

 

16.00-16.45 Warsztaty dla nauczycieli 

Z matematyką w świat – inspiracje codziennością 

nauczyciele szkół podstawowych, 

doradcy zawodowi 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/oswieci

m/z-matematyka-w-swiat-

czyli-inspiracje-

codziennoscia-oferta-

specjalna/  

 

17.00-17.45 Seminarium dla nauczycieli 

Kompetencje ósmoklasisty w kontekście wyboru 

ścieżki kariery 

doradcy zawodowi, wychowawcy 

klas VIII 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/kompetencje-osmoklasisty-

w-kontekscie-wyboru-

sciezki-kariery-ogolnopolski-

tydzien-kariery/  

 

20 października 2021 

 

Godzina Tytuł wydarzenia Adresaci 
Miejsce 

wydarzenia 
Link do zapisu 

https://mcdn.edu.pl/oswiecim/poznajemy-zawody-inspiracje-na-ciekawe-lekcje-w-edukacji-wczesnoszkolnej-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/poznajemy-zawody-inspiracje-na-ciekawe-lekcje-w-edukacji-wczesnoszkolnej-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/krakow/22235/
https://mcdn.edu.pl/krakow/22235/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/z-matematyka-w-swiat-czyli-inspiracje-codziennoscia-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/z-matematyka-w-swiat-czyli-inspiracje-codziennoscia-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/z-matematyka-w-swiat-czyli-inspiracje-codziennoscia-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/z-matematyka-w-swiat-czyli-inspiracje-codziennoscia-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/z-matematyka-w-swiat-czyli-inspiracje-codziennoscia-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-osmoklasisty-w-kontekscie-wyboru-sciezki-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-osmoklasisty-w-kontekscie-wyboru-sciezki-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-osmoklasisty-w-kontekscie-wyboru-sciezki-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-osmoklasisty-w-kontekscie-wyboru-sciezki-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-osmoklasisty-w-kontekscie-wyboru-sciezki-kariery-ogolnopolski-tydzien-kariery/
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14.00-14.45 Seminarium dla nauczycieli 

Praktycznie o stażach uczniowskich 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy zawodowi 

wszystkich typów szkół 

MS Teams https://mcdn.edu.pl/oswieci

m/praktycznie-o-stazach-

uczniowskich-oferta-

specjalna/  

 

14.00-14:45 Seminarium dla nauczycieli 

Kreatywny nauczyciel doradca zawodowy w szkole 

2.0. 

zainteresowani 

nauczyciele 

MS Teams https://mcdn.edu.pl/tarnow

/kreatywny-nauczyciel-

doradca-zawodowy-w-

szkole-2-0-ogolnopolski-

tydzien-kariery-wyprawa-na-

3k-kariera-kompetencje-

kreatywnosc/  

15.00-16.30 Szkolenie dla nauczycieli 

Kreatywność - znacząca kompetencja, w kontekście 

planowania kariery zawodowej 

 

zainteresowani 

nauczyciele 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/kreatywnosc-znaczaca-

kompetencja-w-kontekscie-

planowania-kariery-

zawodowej-ogolnopolski-

tydzien-kariery/ 

15.00-17:15 Warsztaty dla nauczycieli 

Kreatywne myślenie a kariera zawodowa ucznia 

nauczyciele zajmujący się realizacją 

doradztwa zawodowego w szkole 

MS Teams https://mcdn.edu.pl/tarnow
/kreatywne-myslenie-a-

kariera-zawodowa-ucznia/ 
  

16.00-17.00 Warsztaty dla nauczycieli 

Kompetencje geoinformacyjne w planowaniu 

przestrzennym 

nauczyciele geografii, techniki, 

informatyki, wos 

MCDN OK, 

ul. Garbarska 1 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/kompetencje-

geoinformacyjne-w-

planowaniu-przestrzennym-

ogolnopolski-tydzien-

kariery/  

https://mcdn.edu.pl/oswiecim/praktycznie-o-stazach-uczniowskich-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/praktycznie-o-stazach-uczniowskich-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/praktycznie-o-stazach-uczniowskich-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/oswiecim/praktycznie-o-stazach-uczniowskich-oferta-specjalna/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywny-nauczyciel-doradca-zawodowy-w-szkole-2-0-ogolnopolski-tydzien-kariery-wyprawa-na-3k-kariera-kompetencje-kreatywnosc/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kreatywnosc-znaczaca-kompetencja-w-kontekscie-planowania-kariery-zawodowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywne-myslenie-a-kariera-zawodowa-ucznia/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywne-myslenie-a-kariera-zawodowa-ucznia/
https://mcdn.edu.pl/tarnow/kreatywne-myslenie-a-kariera-zawodowa-ucznia/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/kompetencje-geoinformacyjne-w-planowaniu-przestrzennym-ogolnopolski-tydzien-kariery/
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17.00-17.45 Warsztaty dla nauczycieli 

Jakie są Pani/Pana mocne i słabe strony, czyli 

postaw sobie to pytanie zanim usłyszysz je na 

rozmowie kwalifikacyjnej 

nauczyciele VII i VIII klas szkoły 
podstawowej oraz szkół 

ponadpodstawowych, wychowawcy 
klas 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-

slabe-strony-czyli-postaw-

sobie-to-pytanie-zanim-

uslyszysz-je-na-rozmowie-

kwalifikacyjnej-ogolnopolski-

tydzien-kariery/  

 

21 października 2021 

Godzina Tytuł wydarzenia Adresaci 
Miejsce 

wydarzenia 
Link do zapisu 

16.00-17:00 Szkolenie dla nauczycieli 

Narzędzia pracy zdalnej i niezbędnik w pracy 

biurowej 

zainteresowani 

nauczyciele 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/narzedzia-pracy-zdalnej-i-

niezbednik-w-pracy-

biurowej-ogolnopolski-

tydzien-kariery/  

16.00-17.00 Warsztaty dla nauczycieli 

Umiejętności przyszłości, które pomagają w nauce i 

karierze 

nauczyciele szkół podstawowych 

oraz szkół ponadpodstawowych 

Warsztaty e-
learningowe 

na platformie 
Moodle w trybie 
asynchronicznym 

https://mcdn.edu.pl/nowy-

sacz/umiejetnosci-

przyszlosci-ktore-pomagaja-

w-nauce-i-karierze/  

 

 

22 października 2021 

Godzina Tytuł wydarzenia Adresaci 
Miejsce 

wydarzenia 
Link do zapisu 

 

14.30-15.30 
Seminarium dla nauczycieli 

nauczyciele szkół 

ponadpodstawowych, w 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/nauczyciel-na-linkedin-

https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jakie-sa-pani-pana-mocne-i-slabe-strony-czyli-postaw-sobie-to-pytanie-zanim-uslyszysz-je-na-rozmowie-kwalifikacyjnej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/narzedzia-pracy-zdalnej-i-niezbednik-w-pracy-biurowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/narzedzia-pracy-zdalnej-i-niezbednik-w-pracy-biurowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/narzedzia-pracy-zdalnej-i-niezbednik-w-pracy-biurowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/narzedzia-pracy-zdalnej-i-niezbednik-w-pracy-biurowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/narzedzia-pracy-zdalnej-i-niezbednik-w-pracy-biurowej-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/nowy-sacz/umiejetnosci-przyszlosci-ktore-pomagaja-w-nauce-i-karierze/
https://mcdn.edu.pl/nowy-sacz/umiejetnosci-przyszlosci-ktore-pomagaja-w-nauce-i-karierze/
https://mcdn.edu.pl/nowy-sacz/umiejetnosci-przyszlosci-ktore-pomagaja-w-nauce-i-karierze/
https://mcdn.edu.pl/nowy-sacz/umiejetnosci-przyszlosci-ktore-pomagaja-w-nauce-i-karierze/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
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Nauczyciel na LinkedIn – możliwości, korzyści, 

wyzwania wynikające z obecności w tym medium 

szczególności nauczyciele 

wychowawcy 

mozliwosci-korzysci-

wyzwania-wynikajace-z-

obecnosci-w-tym-medium-

ogolnopolski-tydzien-

kariery/  

15.00-15.45 Seminarium dla nauczycieli 

Jestem dobry i osiągnę sukces, czyli jak język kreuje 

nasz rozwój 

szkolni doradcy zawodowi, 

wychowawcy klas 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/jestem-dobry-i-osiagne-

sukces-czyli-jak-jezyk-kreuje-

nasz-rozwoj-ogolnopolski-

tydzien-kariery/  

 

16.00-17.00 Warsztaty dla nauczycieli 

Co zrobiłby Zagłoba? – narzędzia kreatywnego 

rozwiązywania problemów 

zainteresowani nauczyciele MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/co-zrobilby-zagloba-

narzedzia-kreatywnego-

rozwiazywania-problemow-

ogolnopolski-tydzien-

kariery/  

 

16.00-17.30 

 

Warsztaty dla nauczycieli 

Kreatywny nauczyciel przedszkola – niezwykłe 

pomysły na ciekawe zabawy 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 

MS Teams 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow

/kreatywny-nauczyciel-

przedszkola-niezwykle-

pomysly-na-ciekawe-

zabawy-ogolnopolski-

tydzien-kariery/  

 

 

https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/nauczyciel-na-linkedin-mozliwosci-korzysci-wyzwania-wynikajace-z-obecnosci-w-tym-medium-ogolnopolski-tydzien-kariery/
https://mcdn.edu.pl/krakow/jestem-dobry-i-osiagne-sukces-czyli-jak-jezyk-kreuje-nasz-rozwoj-ogolnopolski-tydzien-kariery/
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