Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów
i innych szkoleń, narad
w styczniu 2021 r.
Proponowane przez nauczycieli konsultantów

Nazwa formy doskonalenia

Odbiorcy

Miejsce zajęć

Godziny
zajęć

Kierownik
szkolenia

Platforma
Google Meet

16.30-18.00

J. Rogowski

Platforma
Google Meet

9.00-11.00

J. Rogowski

8.00-23.55

E. Wierczuk

10.00-11.00

A. Szarzyńska

11.00-14.00

E. Jermacz
P. Wyszkowski

16.00-17.30

M. Jaroszewski

on line

10.00-12.15

A. Szarzyńska
B. Osik

Platforma Moodle
/Google Meet

10.00-12.00

B. Osik

wtorek 5 stycznia 2021 r.
AW-014 Gimnastyka w przedszkolu – kształtowanie
nawyku prawidłowej postawy ciała

zainteresowani nauczyciele
piątek 8 stycznia 2021 r.

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

nauczyciele wychowania fizycznego
i edukacji wczesnoszkolnej
poniedziałek 11 stycznia 2021 r.

D-021 Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie
kształcenia

zainteresowani nauczyciele

Platforma

MOODLE

wtorek 12 stycznia 2021 r.
D-038 Spotkania on line z przyrodą
AH-058 Wymagania egzaminacyjne z języka polskiego na
egzaminie ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021
G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
D-013 Warsztaty on line „Tworzenie interaktywnych
materiałów edukacyjnych na przedmiotach
przyrodniczych”

zainteresowani nauczyciele
nauczyciele języka polskiego szkół
podstawowych
środa 13 stycznia 2021 r.
pedagodzy, psychologowie,
wychowawcy, nauczyciele
czwartek 14 stycznia 2021 r.
zainteresowani nauczyciele

on line (Platforma
Google Meet )

on line

piątek 15 stycznia 2021 r.
AR-005 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach
religii i etyki - Storyjumper

nauczyciele religii i etyki

sobota 16 stycznia 2021 r.
AE-051 Jak oswoić poezję, czyli zabawy wierszem
w edukacji wczesnoszkolnej.
C-024 Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dziecielementy kinezjologii edukacyjnej i GoNoodle
AW-003 Twój mózg uczy się we współpracy – 100
pomysłów na atrakcyjne ćwiczenia w parach, dwójkach,
trójkach…

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
wtorek 19 stycznia 2021 r.
edukacja wczesnoszkolna,
przedszkolna, zainteresowani
nauczyciele wychowania fizycznego
i edukacji wczesnoszkolnej

środa 20 stycznia 2021 r.
dyrektorzy, wicedyrektorzy,
B-007 Klub Aktywnego Dyrektora
organy prowadzące
SB-001 Jak znaleźć w rodzicu sprzymierzeńca? Warsztat dla nauczyciele i specjaliści rozpoczynający
początkujących nauczycieli i specjalistów
pracę zawodową
AH-022 Analiza i interpretacja poezji w podstawie
nauczyciele języka polskiego ze szkoły
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej.
podstawowej
Propozycje rozwiązań metodycznych
AE-014 Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie
nauczyciele przedszkola
do nauki czytania
AH-012 Sieć Kreatywnych Anglistów Online
nauczyciele języka angielskiego
SA-003 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji nowo powołani dyrektorzy szkół
bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli w czasie zajęć
i placówek
organizowanych przez szkołę lub placówkę;
AI-001 Scratch - programowanie przez zabawę
zainteresowani nauczyciele
piątek 22 stycznia 2021 r.
G-023 Praca metodą projektu na lekcjach języka
nauczyciele języka angielskiego ze szkół
angielskiego
podstawowych
sobota 23 stycznia 2021 r.
AH-021 Forum nauczycieli języka polskiego ze szkoły
nauczyciele języka polskiego ze szkoły
ponadpodstawowej. Jak realizować podstawę programową
ponadpodstawowej
na zajęciach edukacyjnych?
C-015 Neurodydaktyka - jak uczy się mózg?
nauczyciele przedszkola

on line (Platforma
Google Meet )

10.00-14.00

A. Spikert

on line (Platforma
Google Meet )

17.00-19.00

A. Spikert

Platforma
Google Meet

15.30-18.00

J. Rogowski

on line

12.00-15.00

E. Nosowicz

on line

14.30-17.30

A. Kondrzycka

on line

16.30-00.00

W. Tański

16.30-19.30

I. Jurczak

17.00-18.30

E. Szymborska

on line

10.30-14.30

J. Paszuk

on line

15.00-18.00

L. Kalinowski

on-line platforma
Google Meet

16.00-17.30

E. Szymborska

on line

10.00-12.15

W. Tański

online Google Meet

10.00-14.30

I. Jurczak

on line (Platforma
Google Meet )
Facebook

poniedziałek 25 stycznia 2021 r.
AE-042 Metoda Sześciu Klocków w klasach I-III szkoły
podstawowej.

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

on line (Platforma
Google Meet )

16.30-18.00

A. Spikert

Platforma
Google Meet

15.30-17.00

J. Rogowski

wtorek 26 stycznia 2021 r.
AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania
fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć wychowania
fizycznego?”

nauczyciele wychowania fizycznego
i edukacji wczesnoszkolnej
środa 27 stycznia 2021 r.

C-020 Uczniowie znają rozwiązania – o skutecznych
sposobach rozwiązywania kryzysów klasowych

zainteresowani nauczyciele

Platforma
Google Meet

16.30-18.00

J. Rogowski

D-002 Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

zainteresowani nauczyciele

Platforma Moodle
/Google Meet

16.00-19.00

B. Osik

on line

15.30-17.30

M. Jaroszewski

on line (Platforma
Google Meet )

16.00-18.15

A. Spikert

on line (Platforma
Google Meet )

9.30-12.00

A. Szarzyńska

C-004 Psychologia motywacji w praktyce. Co robić, aby „nie nauczyciele, pedagodzy, psychologowie,
przestawało się chcieć”?
wychowawcy
czwartek 28 stycznia 2021 r.
AE-048 Ukierunkowanie na wartości w pracy z lekturą
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
szkolną w edukacji wczesnoszkolnej.
sobota 30 stycznia 2021 r.
D-011 Tworzenie filmów dydaktycznych o tematyce
zainteresowani nauczyciele
przyrodniczej

Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych

Nazwa formy doskonalenia

Odbiorcy

Miejsce zajęć

Godziny
zajęć

Kierownik
szkolenia

on line

15.30-18.30

A. Kubińska
A. Lichy

on line

15.00-18.00

I. Jóźwiak

Platforma
Google Meet

16.30-18.45

E. Kopacka

SP 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10

15.30-17.45

E. Kopacka

Platforma
Google Meet

16.00-18.15

E. Kopacka

on line

15.00-18.00

I. Jóźwiak

wtorek 12 stycznia 2021 r.
AH-065 Jak oceniać w nauczaniu zdalnym na
lekcjach języków obcych?

nauczyciele języków obcych

AH-053 Praca ze źródłem ikonograficznym na
lekcjach historii

nauczyciele historii szkół
podstawowych

G-038 Konsultacje grupowe – indywidualizacja
pracy z uczniem w klasach I-III
AE-063 Spotkania warsztatowe nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy

środa 13 stycznia 2021 r.

czwartek 14 stycznia 2021 r.
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

poniedziałek 18 stycznia 2021 r.
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

wtorek 19 stycznia 2021 r.
G-040 Konsultacje grupowe – ocenianie
w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem
dziennika Librus

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

G-032 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu”

wszyscy zainteresowani
uzyskaniem certyfikatu

G-046 Egzamin maturalny z matematyki w 2021r.

nauczyciele matematyki

środa 20 stycznia 2021 r.

czwartek 21 stycznia 2021 r.
on line

W. Andruszkiewicz

piątek 22 stycznia 2021 r.
AH-068 Od realizmu do abstrakcji – „Drzewo”
przykładowa lekcja plastyki dla klasy VII

nauczyciele plastyki

B. WisniewskaSielaszuk

warsztaty

poniedziałek 25 stycznia 2021 r.
AE-064 Spotkania warsztatowe nauczycieli
edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic
AH-065 Jak oceniać w nauczaniu zdalnym na
lekcjach języków obcych?

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

SP 3 w Ostródzie
ul. Rycerska 5

16.00-18.30

E. Kopacka

nauczyciele języków obcych

on line

15.30-18.30

A. Kubińska
A. Lichy

SP 15 w Olsztynie
ul. Kętrzyńskiego 10

9.00-11.15

E. Kopacka

wtorek 26 stycznia 2021 r.
AE-069 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych
prowadzonych przez doradcę metodycznego

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

środa 27 stycznia 2021 r.
AH-050 Relacje między podstawą programową
a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty
z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego
AI-014 Wykorzystanie narzędzi Office 365
w pracy nauczyciela

nauczyciele historii szkół
podstawowych

on line

15.00-18.00

I. Jóźwiak

nauczyciele ze szkół podstawowych

on line

15.30-18.30

P. Kowalski

