
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  
i innych szkoleń, narad  

 w grudniu 2020 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

wtorek 1 grudnia 2020 r. 
C-020 Uczniowie znają rozwiązania – o skutecznych 
sposobach rozwiązywania kryzysów klasowych 

zainteresowani nauczyciele Platforma  

Google Meet 
16.30-18.00 J. Rogowski 

G-043 Rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie 
kolekcji 

zainteresowani nauczyciele Platforma  

Google Meet 
12.00-13.30 A. Szarzyńska 

środa 2 grudnia 2020 r. 

G-013 Realizacja zadań opiekuna stażu Opiekunowie stażu 
Platforma Moodle/Meet 

Google 
16.00-18.15 B. Osik 

C-039 Webinarium „Spokojnie o lęku. Co niepokój robi 
z nami, co my robimy z niepokojem?” 

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy 

on line 16.00-17.30 M. Jaroszewski 

B-005 Konstruowanie i monitorowanie realizacji 
programów doskonalących pracę szkoły oraz programów 
poprawy jakości kształcenia i wychowania 

dyrektorzy szkół i placówek oraz zespoły 
nauczycie 

on line 16.00-18.00 J. Paszuk 

czwartek 3 grudnia 2020 r. 
AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania 

fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć 

wychowania fizycznego?” 

nauczyciele wychowania fizycznego 

i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  

Google Meet 
15.30-17.00 J. Rogowski 

piątek  4 grudnia 2020 r. 

G-024 Praca domowa w nauczaniu zdalnym nauczyciele języka angielskiego 
Platforma  

Google Meet 
16.00-17.00 E. Szymborska 

sobota 5 grudnia 2020 r. 
AM-017 Cyfrowy nauczyciel - nowoczesne metody 
dydaktyki cyfrowej na lekcjach geografii i przyrody 

nauczyciele geografii i przyrody 
Platforma  

Google Meet 
09.00-12.15 A. Szarzyńska 

AH-022 Analiza i interpretacja poezji w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 
Propozycje rozwiązań metodycznych 

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
podstawowej 

on line 10.00-11.30 W. Tański 

  



poniedziałek 7 grudnia 2020 r. 
D-028 Trening antystresowy i wypalenie zawodowe 

D-029 Jak szybko poradzić sobie ze złością 

i gniewem? 

D-030 Asertywność, czyli nieco więcej niż tylko sztuka 
mówienia NIE 

zainteresowani nauczyciele on line 16.00-19.00 E. Nosowicz 

AH-013 Bank gier na lekcjach języka angielskiego od 
przedszkola do IV klasy. 

nauczyciele języka angielskiego edukacji 
przedszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

16.30-18.45 E. Szymborska 

AH-006 Magia kina. Film i popkultura w polonistycznych 
działaniach edukacyjnych 

nauczyciele języka polskiego,  
wiedzy o kulturze 

on line 16.00-19.00 E. Jermacz 

D-017 Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda 
w pracy nauczyciela 

zainteresowani nauczyciele on line  17.00-20.00 E. Wierczuk 

wtorek 8 grudnia 2020 r. 
AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania 
fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć wychowania 
fizycznego?” 

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  

Google Meet 
15.30-17.00 J. Rogowski 

D-017 Współpraca w chmurze - nowoczesna metoda 
w pracy nauczyciela - kontynuacja 

zainteresowani nauczyciele on line 13.00-20.00 E. Wierczuk 

środa 9 grudnia 2020 r. 

B-007 Klub Aktywnego Dyrektora 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy 

prowadzące 
on line 

11.00-14.00 E. Nosowicz 

G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy, nauczyciele, 

on line 
16.00-17.30 M. Jaroszewski 

AE-012 Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną  
- jak z nimi pracować 

nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
17.00-20.00 I. Jurczak 

AH-022 Analiza i interpretacja poezji w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 
Propozycje rozwiązań metodycznych 

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
podstawowej 

on line 17.00-18.30 W. Tański 

G-020 Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku” 

nauczyciele zainteresowani otrzymaniem 
Certyfikatu 

on line 13.00-14.30 A. Szarzyńska 

G-008 Zasoby informacyjne Internetu wykorzystywane 
przez uczniów 

zainteresowani nauczyciele on line 15.00-17.15 L. Kalinowski 

piątek  11 grudnia 2020 r. 
D-014 Jak realizować wymagania Certyfikatu W-M KO - 
Szkoła Wierna Dziedzictwu? 

koordynatorzy projektu, dyrektorzy 
szkół/placówek 

on line 15.00-16.30 W. Tański 

sobota 12 grudnia 2020 r. 
AH-018 Sieć Wsparcia Nauczycieli Języka Angielskiego 
Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej 

nauczyciele języka angielskiego edukacji 
przedszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

10.00-00.00 E. Szymborska 



G-020 Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty Szkoła Przyjazna Środowisku  

nauczyciele zainteresowani otrzymaniem 
Certyfikatu 

on line 09.30-11.00 A. Szarzyńska 

AH-021 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej. Jak realizować podstawę programową 
na zajęciach edukacyjnych? 

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej 

on line 10.00-11.30 W. Tański 

poniedziałek 14 grudnia 2020 r. 
AH-058 Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego na 
egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

on line 16.00-19.00 E. Jermacz 

środa 16 grudnia 2020 r. 

G-041 Konsultacje grupowe i indywidualne on-line 
zainteresowani nauczyciele, 
psychologowie, pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 
on line 15.00-17.15 A. Kondrzycka 

AH-021 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej. Jak realizować podstawę programową 
na zajęciach edukacyjnych? 

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej 

on line 17.00-18.30 W. Tański 

AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania 
fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć wychowania 
fizycznego?” 

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  

Google Meet 
15.30-17.00 J. Rogowski 

AM-006 Forum Nauczycieli Matematyki - wykorzystanie 
błędów uczniowskich w nauczaniu matematyki 

nauczyciele matematyki, osoby 
zainteresowane 

on line 14.00-17.00 J. Paszuk 

czwartek 17 grudnia 2020 r. 
AH-022 Analiza i interpretacja poezji w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 
Propozycje rozwiązań metodycznych 

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
podstawowej 

on line 10.00-11.30 W. Tański 

piątek  18 grudnia 2020 r. 
AH-006 Magia kina. Film i popkultura w polonistycznych 
działaniach edukacyjnych grupa II 

nauczyciele języka polskiego on line 16.00-18.00 E. Jermacz 

 

 

  



Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

wtorek 1 grudnia 2020 r. 

AE-064 Spotkania warsztatowe nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej olsztyński, 

ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 E. Kopacka 

środa 2 grudnia 2020 r. 

G-039 Konsultacje indywidualne – planowanie 

pracy dydaktycznej w edukacji 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej olsztyński, 

ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
16.30-18.45 E. Kopacka 

AH-055 Es weihnachtet schon - praca metodą 

stacji na lekcjach języka niemieckiego 

nauczyciele języka niemieckiego 

m. Olsztyn, powiaty olsztyński, 

ostródzki 

on line 15.30-18.30 A. Kubińska 

wtorek 8 grudnia 2020 r. 

AH-059 Jak zadbać o dobrostan nauczyciela 

w dobie pandemii? 

nauczyciele języków obcych 

m. Olsztyn, powiaty olsztyński, 

ostródzki 

on line 15.30-18.30 A. Kubińska 

AH-060 Egzamin ósmoklasisty - jak motywować 

uczniów do nauki w czasie zdalnego nauczania 

nauczyciele języka angielskiego ze  

szkół podstawowych m. Olsztyn 
on line 16.00-18.15 E. Moczulska 

środa 9 grudnia 2020 r. 

AH-042 Uczeń migrujący w polskiej szkole 

nauczyciele języka polskiego, 

nauczyciele języków wszyscy 

zainteresowani - woj. warmińsko-

mazurskie 

on line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

AM-026 Pytania mają moc czyli jak sformułować 

określone rodzaje pytań, które są związane 

z poznawaniem przez uczniów podanego tematu 

lekcji. 

nauczyciele biologii, przyrody 

i chemii 
on line 16.00-18.00 

A. Chałupa 

P. Wiśniewski 

AH-061 Egzamin ósmoklasisty - jak uczyć pisania 

maili 

nauczyciele języka angielskiego ze  szkół 

podstawowych 
on line 16.00-18.15 E. Moczulska 

czwartek 10 grudnia 2020 r. 
AM-022 Dowodzenie twierdzeń-sztuka 

argumentacji 

nauczyciele matematyki ostródzki, 

olsztyński, m. Olsztyn 
on line 15.00-18.00 W. Andruszkiewicz 



G-044 Konstruowanie zadań egzaminacyjnych 

z geografii 

nauczyciele szkół podstawowych 

z powiatów. Miasto Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski Miasto Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

on line 17.00-19.00 A. Matusewicz 

G-029 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych 

w zdalnym nauczaniu 

nauczyciele fizyki Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, szczycieński, 

nidzicki, działdowski 

on line 16.00-17.30 J. Majewska 

piątek  11 grudnia 2020 r. 

G-032 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” 

wszyscy zainteresowani uzyskaniem 

certyfikatu woj. warmińsko-

mazurskie 

on line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

poniedziałek 14 grudnia 2020 r. 
AE-062 Sieć współpracy i samodoskonalenia 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - 

Matematyka inaczej 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej olsztyński, 

ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 E. Kopacka 

wtorek 15 grudnia 2020 r. 
AH-041 Spotkanie Sieci Anglistów Szkół 

Ponadpodstawowych  
nauczyciele języka angielskiego  on line 15.30-18.30 A. Lichy 

G-045 Sieć współpracy 
nauczyciele języka angielskiego ze  

szkół podstawowych m. Olsztyn 

SP nr 22 

w Olsztynie 
14.00-16.00 E. Moczulska 

AH-062 Zmiany dotyczące egzaminu ósmoklasisty 
nauczyciele języka angielskiego ze  

szkół podstawowych 
on line 16.00-18.15 E. Moczulska 

środa 16 grudnia 2020 r. 

AH-053 Praca ze źródłem ikonograficznym na 

lekcjach historii 

nauczyciele historii szkół 

podstawowych  

woj. warmińsko-mazurskie 

on line 15.00-18.00 I. Jóźwiak 

AH-063 Warsztaty - jak uzyskać lepsze wyniki na 

egzaminie ósmoklasisty 

nauczyciele języka angielskiego ze  

szkół podstawowych m. Olsztyn 
on line 15.00-17.15 E. Moczulska 

czwartek 17 grudnia 2020 r. 
AM-023 Metoda eksperymentu w nauczaniu 

matematyki 

nauczyciele matematyki ostródzki, 

olsztyński, m. Olsztyn 
on line 15.00-17.15 W. Andruszkiewicz 

wtorek 22 grudnia 2020 r. 
D-037 Konferencja - współpraca i wzajemne 

wsparcie w procesie nauczania w szkole 

podstawowej 

nauczyciele języka angielskiego ze  

szkół podstawowych 
on line 16.00-18.15 E. Moczulska 

 


