
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  
i innych szkoleń, narad  

 w kwietniu 2021 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

środa 7 kwietnia 2021 r. 
AW-014 Gimnastyka w przedszkolu – kształtowanie 
nawyku prawidłowej postawy ciała 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
9.00-11.15 J. Rogowski 

G-011 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
16.00-18.15 B. Osik 

czwartek 8 kwietnia 2021 r. 

SB-007 Edukacja prawna nauczyciela stażysty nauczyciele stażyści 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
16.00-19.00 B. Osik 

sobota 10 kwietnia 2021 r. 

D-040 Spotkania on-line z przyrodą „Miliard lat na godzinę: 
w kapsule czasu przez dzieje Ziemi” 

nauczyciele geografii i przedmiotów 
przyrodniczych oraz zainteresowani 

Platforma  
Google Meet 

10.00-12.00 

A. Szarzyńska  
dr P. Wolniewicz 
Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

SB-006 Od wymagania edukacyjnego do zadania 
sprawdzającego poziom spełnienia go.  
Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce 

nauczyciele języka polskiego on-line 10.00-13.00 W. Tański 

poniedziałek 12 kwietnia 2021 r. 
G-004 Jak zapewnić sukces uczniowi, nauczycielowi i szkole 
na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

on-line 16.00-18.30 
E. Jermacz 
K. Pietrzyk 

D-004 Jak rozmawiać o wartościach w szkole zainteresowani nauczyciele 
Platforma Moodle  

W-M ODN w Olsztynie 
9.00-00.00 B. Osik 

środa 14 kwietnia  2021 r. 
AW-002 Sieć współpracy nauczycieli wychowania 
fizycznego „Jak aktywizować uczniów do zajęć wychowania 
fizycznego?” 

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

15.00-17.15 J. Rogowski 

G-011 Konstruowanie sprawozdania z realizacji planu 
rozwoju zawodowego 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
16.00-18.15 B. Osik 



G-006 Metody i formy pracy z dziećmi w wieku 
przedszkolnym 

nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
16.30-19.30 I. Jurczak 

AI-010 Tworzenie zaawansowanych dokumentów 
w edytorze Word cz. II 

zainteresowani nauczyciele on line 15.00-18.00 L. Kalinowski 

czwartek 15 kwietnia 2021 r. 
AE-060 List odręczny czy elektroniczny? Dziecko 
i nauczyciel w kulturze Internetu. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
zainteresowani 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Spikert  

sobota 17 kwietnia 2021 r. 
D-041 Spotkania on-line z przyrodą „Ogród dla pszczół 
(i nie tylko)” 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
10.00-12.00 

A. Szarzyńska  
dr J. Kierat biolog 

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

nauczyciele języka polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej 

on-line 10.00-13.00 
W. Tański  
W. Zielińska 

C-019 Zabawy stymulujące zmysły nauczyciele przedszkola on-line 10.00-13.00 Iwona Jurczak 

wtorek 20 kwietnia 2021 r. 

AM-011 Pomiar dydaktyczny w pracy początkującego 
nauczyciela biologii, chemii, geografii i przyrody 

nauczyciele biologii, chemii, geografii 
i przyrody 

Platforma  
Google Meet 

16.00-18.00 
A. Szarzyńska  
E. Jermacz  
P. Wyszkowski 

środa 21 kwietnia 2021 r. 
AM-008 Forum Nauczycieli Matematyki - ocenianie na 
lekcjach matematyki 

nauczyciele matematyki  
(szczególnie w LO i tech) 

on-line 12.00-15.00 J. Paszuk 

B-007 Klub Aktywnego Dyrektora 
dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy 

prowadzące 
on-line 11.00-14.30 E. Nosowicz 

AE-024 Czarodziej Baltie - sterowanie obiektem na ekranie zainteresowani nauczyciele on-line 15.00-18.00 L. Kalinowski 

G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy, nauczyciele 

on-line 16.00-17.30 
M. Jaroszewski 
 A. Kondrzycka 

AI-023 Wykorzystanie kodów QR w praktyce szkolnej. nauczyciele on-line 16.00-19.00 J. Brojek 

AE-021 Czarodziejka zdrowia i ruchu nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
16.30-19.30 

I. Jurczak  
J. Rogowski 

SB-005 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie-
metody aktywne w edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z 
krótkim stażem 

Platforma  

Google Meet 
16.00-19.00 A. Spikert 

czwartek 22 kwietnia 2021 r. 
B-008 Jak napisać konkursową koncepcję pracy kandydata 
na dyrektora szkoły/przedszkola? 

osoby przygotowujące się do 

konkursu na kandydata 
on-line 16.00-19.00 E. Nosowicz 

  



piątek  23 kwietnia  2021 r. 
G-036 Indywidulane wspieranie dyrektora 
szkoły/przedszkola w doskonaleniu sprawowanego 
nadzoru pedagogicznego. 

zainteresowani dyrektorzy, 
wicedyrektorzy 

on-line 12.00-15.00 E. Nosowicz 

sobota 24 kwietnia 2021 r. 

AH-024 Konstruowanie oceniania przedmiotowego z języka 
polskiego w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele j. polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej 

on-line 10.00-13.00 W. Tański 

AE-016 Metoda 6 klocków w przedszkolu nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
10.00-13.00 I. Jurczak 

AE-056 Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim 
i w edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej 

edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna 
Platforma  

Google Meet 
10.00-13.00 

A. Spikert  
E. Kopacka 

poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. 
D-034 Pomiędzy empatią a asertywnością. Wsparcie 
nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową 
w kontaktach z uczniami i rodzicami. 

nauczyciele rozpoczynający pracę 
zawodową 

on-line 16.00-19.00 
E. Nosowicz  
A. Ewald 

wtorek 27 kwietnia 2021 r. 

AW-008 Awans zawodowy nauczycieli wychowania 
fizycznego 

nauczyciele wychowania fizycznego 
Platforma  

Google Meet 
9.00-11.15 J. Rogowski 

D-026 Nowoczesne metody motywowania uczniów do 
nauki w praktyce nauczyciela 

zespoły nauczycieli on-line 16.00-19.00 E. Nosowicz 

środa 28 kwietnia 2021 r. 

G-017 Nadzór pedagogiczny dyrektora ukierunkowany na 
efektywność procesów dydaktycznych w szkole 

dyrektorzy szkół on-line 12.00-15.00 J. Paszuk 

AW-006 Prosty sprzęt na ciekawe ćwiczenia 
nauczyciele wychowania fizycznego, 

edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 J. Rogowski 

AI-023 Wykorzystanie kodów QR w praktyce szkolnej. zainteresowani nauczyciele online 16.00-19.00 J. Brojek 

G-007 Jak dokumentować pracę indywidualną z dzieckiem nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
16.30-19.30 I. Jurczak 

AI-011 Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel zainteresowani nauczyciele on-line 15.00-18.00 L. Kalinowski 

 

 

 

 

  



Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

czwartek 8 kwietnia 2021 r. 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  
powiat: ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

AH-069 Jak uczyć gramatyki języka obcego? nauczyciele języków obcych on-line 16.00-19.00 A. Lichy 

sobota 10 kwietnia 2021 r. 

G-053 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  
powiat: ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

11.00-13.30 A. Zmysłowski 

poniedziałek 12 kwietnia 2021 r. 
AH-051 Metody i techniki pracy na lekcjach języków 
obcych w szkołach ponadpodstawowych 

nauczyciele języków obcych on-line 15.30-18.30 A. Lichy 

AH-062 metody aktywizujące na lekcjach języków obcych 
nauczyciele języka angielskiego ze szkół 

podstawowych  
powiat: olsztyński, ostródzki 

on-line 17.00-18.30 E. Moczulska 

wtorek 13 kwietnia 2021 r. 
G-039 Konsultacje indywidualne – planowanie pracy 
dydaktycznej w edukacji 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: m. Olsztyn 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: olsztyński, m. Olsztyn 
Platforma  

Google Meet 
17.00-18.30 A. Zmysłowski 

AH-066 Praca z filmem na lekcji języka obcego nauczyciele języków obcych on-line 16.00-19.00 
A. Kubińska  
A. Lichy 

środa 14 kwietnia  2021 r. 

G-032 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu ” 
wszyscy zainteresowani uzyskaniem 

certyfikatu 
on-line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

G-058 Przed maturą z języka polskiego - propozycje 
ćwiczeń i rozwiązań metodycznych 

nauczyciele języka polskiego on-line 00.00-17.30 W. Zielińska 

AH-041 Spotkanie Sieci Anglistów Szkół 
Ponadpodstawowych 

nauczyciele języka angielskiego on-line 16.00-19.00 A. Lichy 

czwartek 15 kwietnia  2021 r. 
AE-067 Książeczki lekturowe jako pomoc w omawianiu 
lektur w klasach I-III 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: olsztyński, ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 



AE-072 Internetowe aplikacje muzyczne.  
Jak je wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej? 

nauczyciele  
edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 A. Zmysłowski 

G-056 Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego w grupie przedszkolnej. Konstruowanie 
indywidualnych programów terapeutycznych 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

on-line 17.00-19.00 J. Grican 

piątek  16 kwietnia  2021 r. 
AE-074 Aktywne metody pracy w przedszkolu  
- sieć wsparcia nauczycieli edukacji przedszkolnej 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

online 16.30-19.30 J. Grican 

sobota 17 kwietnia 2021 r. 
AE-072 Internetowe aplikacje muzyczne.  
Jak je wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej? 

nauczyciele  
edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

11.00-14.00 
A. Zmysłowski  
E. Kopacka 

poniedziałek 19 kwietnia 2021 r. 
AE-062 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli 
edukacji wczesnoszkolnej - Matematyka inaczej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  
powiat: olsztyński, ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 

G-057 Jak opracować wielospecjalistyczną ocenę 
poziomu funkcjonowania dziecka? 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

on-line 14.00-17.00 J. Grican 

wtorek 20 kwietnia 2021 r. 
G-038 Konsultacje grupowe – indywidualizacja pracy 
z uczniem w klasach I-III 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: olsztyński, ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 

AE-075 Metoda projektu w edukacji przedszkolnej – sieć 
wsparcia nauczycieli edukacji przedszkolnej 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

on-line 17.30-19.30 J. Grican 

AH-067 Praca z reklamą - rozwijanie sprawności 
mówienia i pisania na lekcji języków obcych 

nauczyciele 
 języków obcych 

on-line 16.00-19.00 
A. Kubińska  
A. Lichy 

środa 21 kwietnia 2021 r. 
AH-080 Cyfrowa lekcja „Plebiscyt na Warmii, Mazurach 
i Powiślu 1920” 

zainteresowani nauczyciele on-line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

G-053 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: kętrzyński, mrągowski, 
szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

czwartek 22 kwietnia  2021 r. 

G-048 Konsultacje dot. Analizy zadań egzaminacyjnych 
z  fizyki 

powiat: m. Olsztyn, powiat olsztyński, 
ostródzki, nidzicki, szczycieński, 

działdowski 
on-line 15.30-17.00 J. Majewska 

AE-072 Internetowe aplikacje muzyczne.  
Jak je wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej? 

nauczyciele  
edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 
A. Zmysłowski  
E. Kopacka 

AI-015 Wprowadzenie do nauczanie programowania 
w szkole podstawowej. 

nauczyciele informatyki  
i edukacji wczesnoszkolnej 

on-line 15.30-18.00 P. Kowalski 

  



piątek  23 kwietnia  2021 r. 
AE-073 Przedszkolaki na scenie - jak przygotować 
spektakl metodą projektów 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

on-line 17.00-19.30 J. Grican 

sobota 24 kwietnia 2021 r. 
AE-072 Internetowe aplikacje muzyczne.  
Jak je wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej? 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
11.00-13.15 A. Zmysłowski 

poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. 
AE-064 Spotkania warsztatowe nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 

G-045 Wykorzystanie TIK na lekcjach języków obcych. 
nauczyciele języka angielskiego ze szkół 

podstawowych. powiat:  olsztyński, 
ostródzki 

on-line 17.00-18.30 E. Moczulska 

wtorek 27 kwietnia 2021 r. 

AE-069 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych 
prowadzonych przez doradcę metodycznego 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
powiat: m. Olsztyn 

Szkoła Podstawowa nr 15 
w Olsztynie,  

ul. Kętrzyńskiego 10 
8.15-10.30 E. Kopacka 

AH-086 Zastosowanie projektu na lekcji języka obcego 
w szkole ponadpodstawowej 

nauczyciele języków obcych online 16.00-19.00 
A. Lichy  
A. Kubińska 

środa 28 kwietnia 2021 r. 

AH-042 Uczeń migrujący w polskiej szkole 
nauczyciele języka polskiego,  

nauczyciele języków 
on-line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

czwartek 29 kwietnia  2021 r. 

AE-066 Praca metodą stacji zadaniowych 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

powiat: olsztyński, ostródzki 
Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 E. Kopacka 

AM-047 Eksperymenty na lekcjach matematyki 
nauczyciele matematyki szkół 

podstawowych powiat: m. Olsztyn, 
powiat olsztyński, ostródzki, 

on-line 15.30-17.00 J. Majewska 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: kętrzyński, mrągowski, 
szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

AH-038 Metody TIC dla języka angielskiego zawodowego nauczyciele języków obcych on-line 16.00-19.00 A. Lichy 

piątek  30 kwietnia  2021 r. 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: ostródzki, olsztyński m. Olsztyn 
Platforma  

Google Meet 
17.00-18.30 A. Zmysłowski 

 


