
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 

środa 4 listopada 2020 r. 
AE-037 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK 
w edukacji wczesnoszkolnej. 
Kurs on-line. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i zainteresowani 

platforma W-MODN w 
Olsztynie moodle 

15.00-00.00 A. Spikert 

C-033 Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna ucznia krok 
po kroku 

zainteresowani nauczyciele, 
psychologowie, pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 
W-M ODN, s.201 00.00-00.00 

A. Kondrzycka  
M. Jaroszewski 

B-004 Wykorzystanie zarządzania przez wartości do 
kształtowania obywatelskich postaw uczniów 

dyrektorzy szkół i placówek on-line 14.00-18.00 J. Paszuk 

czwartek 5 listopada 2020 r. 
AE-040 Projekt Ojczyzna- inspiracje do realizacji projektów 
o tematyce patriotycznej w edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej 

Platforma MEET 00.00-00.00 A. Spikert 

D-009 Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce 
przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu 
o internetową aplikację Blogger. 

zainteresowani nauczyciele on line 18.00-20.00 A. Szarzyńska 

piątek  6 listopada 2020 r. 

B-007 Klub Aktywnego Dyrektora 
Dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy 

prowadzące 
on line 11.00-14.00 E. Nosowicz 

sobota 7 listopada 2020 r. 
G-020 Jak otrzymać certyfikat Warmińsko-Mazurskiego 
Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”  

nauczyciele zainteresowani otrzymaniem 
Certyfikatu 

on line 9.30-11.00 A. Szarzyńska 

poniedziałek 9 listopada 2020 r. 
AH-004 Kształcenie umiejętności pisania form użytkowych 
przy wykorzystaniu aplikacji internetowych 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

on line 17.00-20.00 E. Jermacz 

wtorek 10 listopada 2020 r. 



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

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma MEET 14.00-15.30 J. Rogowski 

czwartek 12 listopada 2020 r. 
AW-014 Gimnastyka w przedszkolu – kształtowanie 
nawyku prawidłowej postawy ciała 

zainteresowani nauczyciele Platforma MEET 16.30-18.00 J. Rogowski 

sobota 14 listopada 2020 r. 
AR-012 Klub Pomysłowego Katechety - sieć współpracy 
i samokształcenia  

nauczyciele religii 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
9.00-13.00 B. Osik 

poniedziałek 16 listopada 2020 r. 
D-009 Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce 
przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu 
o internetową aplikację Blogger. 

zainteresowani nauczyciele on line 18.00-20.00 A. Szarzyńska 

wtorek 17 listopada 2020 r. 

AE-007 Literatura w przedszkolu, jak z nią pracować 
nauczyciele przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej 
on line 16.30-19.30 I. Jurczak 

D-009 Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce 
przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu 
o internetową aplikację Blogger. 

zainteresowani nauczyciele on line 18.00-20.00 
A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 
A. Chałupa 

D-035 Jakie emerytury dla nauczycieli? zainteresowani nauczyciele on line 16.00-18.00 E. Wierczuk 

AW-004 Planowanie pracy szkolnych zespołów 
przedmiotowych wychowania fizycznego 

nauczyciele wychowania fizycznego Platforma MEET 14.00-15.30 J. Rogowski 

środa 18 listopada 2020 r. 
AE-039 Geometria w zdalnym nauczaniu w edukacji 
wczesnoszkolnej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej 

on-line Google-meet 16.00-18.15 A. Spikert 

G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy, nauczyciele, 

on line 16.00-17.30 M. Jaroszewski 

B-007 Klub Aktywnego Dyrektora 
dyrektorzy, wicedyrektorzy, organy 

prowadzące 
on line 11.00-14.00 E. Nosowicz 

D-009 Zakładanie i prowadzenie bloga o tematyce 
przyrodniczej. Praktyczne warsztaty w oparciu 
o internetową aplikację Blogger. 

zainteresowani nauczyciele 

on line w ramach sieci 
współpracy 

i samokształcenia 
nauczycieli przyrody, 

biologii, chemii 
i geografii 

15.00-20.00 
A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 
A. Chałupa 

AM-002 Praca z uczniem zdolnym lub uzdolnionym 
matematycznie 

nauczyciele matematyki on line 14.00-18.00 J. Paszuk 

czwartek 19 listopada 2020 r. 



SB-004 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- 
Komunikacja niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej 

on line Google-meet 16.00-18.15 A. Spikert 

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

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma MEET 14.00-15.30 J. Rogowski 

piątek 20 listopada 2020 r. 
AH-008 Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty 
z języka angielskiego 

nauczyciele języka angielskiego ze szkół 
podstawowych 

on line 17.00-19.30 E. Szymborska 

sobota 21 listopada 2020 r. 
AR-006 Nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła 
Katolickiego w Polsce 

nauczyciele religii 
Platforma Moodle/Meet 

Google 
10.00-13.00 B. Osik 

D-036 „Dziedzictwo kulturowe małej ojczyzny  
– Warmia i Mazury”. Plebiscyt 1920 – pamięć czy kult? 

zainteresowani nauczyciele 
on line  

(Platforma 
Meet/Google) 

10.00-12.00 

A. Szarzyńska  
I. Jóźwiak 
A. Matusewicz 
H. Kirchhof 

poniedziałek 23 listopada 2020  r. 
D-025 Neurodydaktyka - jak sprawić, by umysł i zmysły 
pomagały w nauce? 

zainteresowani nauczyciele on line 16.00-19.00 E. Nosowicz 

AH-003 Cyfrowy nauczyciel – nowoczesne metody 
dydaktyki cyfrowej na lekcjach języka polskiego w szkole 
podstawowej 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

on line 17.00-20.00 E. Jermacz 

wtorek 24 listopada 2020 r. 
D-031 Nauczanie i uczenie przyjazne mózgowi- techniki 
pamięciowe. 

zainteresowani nauczyciele on line 16.00-19.00 E. Nosowicz 

D-019 Sieć wsparcia doradców zawodowych 
doradcy zawodowi, nauczyciele 

realizujący doradztwo 
on line 16.00-18.00 E. Wierczuk 

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

zainteresowani nauczyciele Platforma MEET 16.30-18.00 J. Rogowski 

środa 25 listopada 2020 r. 
AE-049 Jak podołać wyzwaniom? - Moje doświadczenia 
z wdrażania podstawy programowej w zdalnym nauczaniu. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej on line Google-meet 16.00-17.30 A. Spikert 

SA-002 Dyrektor szkoły/placówki w i kadencji - 
wychowanie fizyczne w szkole/placówce – planowanie 
i nadzór nad realizacją 

nowo powołani dyrektorzy szkół 
i placówek 

on line 10.30-14.15 J. Paszuk 

G-009 Zagrożenia wynikające z aktywności uczniów 

w różnego rodzaju serwisach internetowych 
zainteresowani nauczyciele on line 15.00-17.15 L. Kalinowski 

czwartek 26 listopada 2020 r. 



AM-032 Systemy Informacji Geograficznej (GIS) 

nauczyciele geografii i informatyki szkół 
ponadpodstawowych oraz 

zainteresowani nauczyciele geografii 
szkoły podstawowej 

on line 
część I 

18.00-20.00 
A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 

AM-010 Jak planować proces dydaktyczny ukierunkowany 
na efektywność ? 

nauczyciele matematyki ze stażem 
poniżej 3 lat 

on line 14.00-18.00 J. Paszuk 

piątek 27 listopada 2020 r. 

AM-032 Systemy Informacji Geograficznej (GIS) 

nauczyciele geografii i informatyki szkół 
ponadpodstawowych oraz 

zainteresowani nauczyciele geografii 
szkoły podstawowej 

on line 
część II 

18.00-20.00 
A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 

poniedziałek 30 listopada 2020 r. 

AR-010 Tworzenie testów sprawdzających wiedzę z religii nauczyciele religii 
Platforma Moodle 

 W-M ODN w Olsztynie 
9.00-23.55 B. Osik 

AH-015 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych na 
lekcjach języka angielskiego. 

nauczyciele języka angielskiego on line 16.30-18.30 E. Szymborska 

 

 

  



Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

poniedziałek 9 listopada 2020 r. 

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

nauczyciele języków 
on line /MEET 15.00-18.00 I. Jóźwiak 

AE-063 Spotkania warsztatowe nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej miasto Olsztyn, 

powiat olsztyński 

Szkoła Podstawowa 

nr 15 w Olsztynie 

sala nr 6 

15.30-18.15 E. Kopacka 

wtorek 10 listopada 2020 r. 

AE-069 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych 

prowadzonych przez doradcę metodycznego 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej miasto Olsztyn, 

powiat olsztyński 

Szkoła Podstawowa 

nr 15 w Olsztynie 

sala nr 6 

9.00-11.15 E. Kopacka 

czwartek 12 listopada 2020 r. 

AH-043 Korzenie totalitaryzmu 
nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych 

W-M ODN  

sala 214 
00.00-00.00 I. Jóźwiak 

AM-020 Egzamin ósmoklasisty z fizyki 

nauczyciele fizyki szkół 

podstawowych Olsztyn, olsztyński, 

ostródzki, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

on line 15.00-17.30 J. Majewska 

AM-035 Webinarium „Egzamin ósmoklasisty 

z geografii” 

nauczyciele geografii szkół 

podstawowych Miasto Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

on line 16.00-18.00 A. Matusewicz 

AI-016 Platforma Teams w pracy z uczniami  nauczyciele informatyki on line 16.00-19.00 P. Kowalski 

piątek 13 listopada 2020 r. 

AH-043 Korzenie totalitaryzmu 
nauczyciele przedmiotów 

humanistycznych 
on line /MEET 10.00-14.00 I. Jóźwiak 

G-039 Konsultacje indywidualne – planowanie 

pracy dydaktycznej w edukacji 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej powiat olsztyński 

on line 

platforma Meet 

Google 

16.00-18.15 E. Kopacka 

poniedziałek 16 listopada 2020 r. 
AH-050 Relacje między podstawą programową 

a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty 

z historii w kontekście egzaminu zewnętrznego 

nauczyciele historii szkół 

podstawowych 
on line /MEET 15.00-17.00 I. Jóźwiak 



AH-041 Spotkanie Sieci Anglistów Szkół 

Ponadpodstawowych  
nauczyciele języka angielskiego on line 15.15-18.15 A. Lichy 

środa 18 listopada 2020 r. 
AM-022 Dowodzenie twierdzeń-sztuka 

argumentacji 

nauczyciele matematyki olsztyński, 

miasto Olsztyn 
on line 15.00-18.00 W. Andruszkiewicz 

AM-033 Relacje między podstawą programową 

a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty 

z biologii od roku szkolnego 2021/2022 

w kontekście egzaminu zewnętrznego 

nauczyciele z powiatów. m. Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, szczycieński, 

nidzicki, działdowski M. Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, szczycieński, 

nidzicki, działdowski 

on line 14.30-16.30 A. Chałupa 

czwartek 19 listopada 2020 r. 

AE-065 Angażowanie zmysłów w proces 

wprowadzania liter 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej miasto Olsztyn, 

powiat olsztyński, miasto Ostróda, 

powiat ostródzki 

on line 

platforma Meet 
17.00-19.15 E. Kopacka 

AI-014 Wykorzystanie narzędzi Office 365 

w pracy nauczyciela 
nauczyciele informatyki on line 15.30-18.30 P. Kowalski 

piątek 20 listopada 2020 r. 
AH-048 Ruch polski na Warmii i Mazurach 

w okresie międzywojennym 
nauczyciele historii  on line 15.00-19.00 I. Jóźwiak 

poniedziałek 23 listopada 2020  r. 

G-042 Konsultacje indywidualne „Konstrukcja 

zadań egzaminacyjnych z geografii” 

nauczyciele geografii szkół 

podstawowych Miasto Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, 

działdowski 

on line 16.00-18.00 A. Matusewicz 

AH-038 Metody TIC dla języka angielskiego 

zawodowego 
nauczyciele języków obcych on line 15.15-18.15 A. Lichy 

środa 25 listopada 2020 r. 
AM-023 Metoda eksperymentu w nauczaniu 

matematyki 
nauczyciele matematyki ostródzki on line 15.00-17.15 W. Andruszkiewicz 

AM-034 Relacje między podstawą programową 

a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty 

z chemii od roku szkolnego 2021/2022 

w kontekście egzaminu zewnętrznego 

nauczyciele z powiatów. m. Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, szczycieński, 

nidzicki, działdowski, kętrzyński, 

mrągowski nauczyciele z powiatów. 

m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, 

szczycieński, nidzicki, działdowski, 

kętrzyński, mrągowski 

on line 14.30-16.30 A. Chałupa 

AH-040 Przygotowanie do nowej matury 2020 - 

jak poradzić sobie z pisaniem, słuchaniem oraz 

czytaniem? 

nauczyciele języka angielskiego  on line 15.15-18.15 A. Lichy 



poniedziałek 30 listopada 2020 r. 

AE-064 Spotkania warsztatowe nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej miasto Ostróda, 

powiat ostródzki 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 w Ostródzie 

ul. Rycerska 5 

16.00-18.15 E. Kopacka 

 


