
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  
i innych szkoleń, narad  

 w marcu 2021 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

poniedziałek 1 marca 2021 r. 
AE-037 Uczę bez stopni- ocenianie kształtujące i zeszyty OK 
w edukacji wczesnoszkolnej. Kurs on line. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i zainteresowani 

Platforma Moodle 11.00-00.00 A. Spikert  

środa 3 marca 2021 r. 
SA-004 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji - obowiązki 
pracownicze i zadania nauczycieli 

nowo powołani dyrektorzy szkół 
i placówek 

on line 10.30-14.15 J. Paszuk 

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 16.30-19.30 
W. Tański  
W. Zielińska 

AW-008 Awans zawodowy nauczycieli wychowania 
fizycznego 

nauczyciele wychowania fizycznego 
Platforma  

Google Meet 
9.00-12.00 J. Rogowski 

piątek  5 marca 2021 r. 
D-014 Jak realizować wymagania Certyfikatu W-M KO – 
Szkoła Wierna Dziedzictwu? 

koordynatorzy projektu, dyrektorzy 
szkół/placówek 

on line 15.30-18.00 
W. Tański  
I. Jóźwiak 

AH-012 Sieć Kreatywnych Anglistów Online nauczyciele języka angielskiego Facebook 16.00-17.30 E. Szymborska 

sobota 6 marca 2021 r. 

D-038 Spotkania online z przyrodą: Wiosenne rechoty, 
czyli o płazach słów kilka 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
10.00-12.00 

A. Szarzyńska  
A. Rodziewicz 
Zespół Parków 
Krajobrazowych 
Pojezierza Iławskiego 
i Wzgórz Dylewskich 

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 



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

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

9.00-11.00 J. Rogowski 

wtorek 9 marca 2021 r. 
AE-022 Przestrzeń edukacyjna - jak ją zorganizować, aby 
wspomagała rozwój dziecka 

nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
16.30-19.30 I. Jurczak 

środa 10 marca 2021 r. 
AH-007 Notowanie graficzne jako poszerzenie warsztatu 
metodycznego nauczyciela polonisty 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

on line 17.00-19.00 
E. Jermacz  
K. Pietrzyk 

C-036 Zabawy na koncentrację dla przedszkolaków 
zainteresowani nauczyciele, 
psychologowie, pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 
on line 14.30-17.30 A. Kondrzycka 

AM-004 Jak poprawić efektywność procesu nauczania 
matematyki? 

nauczyciele matematyki 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-023 Sposoby realizacji zajęć komputerowych w edukacji 
wczesnoszkolnej 

zainteresowani nauczyciele on line 15.00-18.00 L. Kalinowski 

AM-053 Szkolenie online „Ziemniak, kartofel czy pyrka? 
Jak skorzystać z m(apki) nie wychodząc z wyrka?” 

nauczyciele geografii i przedmiotów 
przyrodniczych oraz zainteresowani 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.00 
A. Szarzyńska  
J. Sypniewski 

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 16.30-19.30 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 

16.00-17.30 
A. Spikert 
J. Rogowski 

czwartek 11 marca 2021 r. 
AE-055 Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
w edukacji matematycznej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 

A. Spikert  
E. Kopacka 

piątek  12 marca 2021 r. 
AH-010 Wykorzystanie neurodydaktyki w nauczaniu języka 
angielskiego 

nauczyciele języka angielskiego 
Platforma  

Google Meet 
17.00-10.00 

E. Szymborska  
dr M. Cichmińska 

sobota 13 marca 2021 r. 

AW-014 Gimnastyka w przedszkolu – kształtowanie 
nawyku prawidłowej postawy ciała 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
9.00-11.15 J. Rogowski 

AH-014 Konstruowanie konspektu zajęć z języka obcego. nauczyciele języków obcych. 
Platforma  

Google Meet 
10.00-13.00 

E. Szymborska  
W. Tański 



środa 17 marca 2021 r. 
G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy, nauczyciele, 

on line 16.00-17.30 
M. Jaroszewski  
A. Kondrzycka 

C-029 Ćwiczenia rozwijające pamięć i uwagę dzieci 
w edukacji wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

16.00-19.00 A. Spikert 

AI-010 Tworzenie zaawansowanych dokumentów 
w edytorze Word 

zainteresowani nauczyciele on line 15.00-18.00 L. Kalinowski 

D-007 Diagnoza „na wejściu” – jak realizować 
i wykorzystywać w szkole ? Rozpoznanie potencjału 
przyszłych uczniów szkoły 

zainteresowani nauczyciele on line 12.00-15.00 J. Paszuk 

G-025 Konstruowanie testów i sprawdzianów z języka 
angielskiego do wykorzystania na lekcjach i w pracy zdalnej 
z uczniami. 

nauczyciele języka angielskiego ze szkół 
podstawowych 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 E. Szymborska 

AE-002 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 
nauczyciele edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 
on line 17.00-20.00 J. Brojek 

AR-001 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach 
religii i etyki- Learningapps 

nauczyciele religii i etyki 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
16.00-19.00 B. Osik 

czwartek 18 marca 2021 r. 

D-038 Spotkania on line z przyrodą: Noc sów zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
17.00-19.00 

A. Szarzyńska 
K. Potrapeluk 
A. Rodziewicz 

AW-003 Twój mózg uczy się we współpracy – 100 
pomysłów na atrakcyjne ćwiczenia w parach, dwójkach, 
trójkach… 

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

16.00-18.00 J. Rogowski 

sobota 20 marca 2021 r. 

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 

poniedziałek 22 marca 2021 r. 

AH-012 Sieć Kreatywnych Anglistów Online nauczyciele języka angielskiego Facebook 17.00-18.30 E. Szymborska 

środa 24 marca 2021 r. 

C-032 Razem, ale osobno czy osobno – a jednak razem? 
Reagowanie w sytuacjach kryzysu w pracy on-line 

zainteresowani nauczyciele, 
psychologowie, pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 
on line 14.30-17.30 

A. Kondrzycka  
M. Jaroszewski 

AM-015 Obserwacje, doświadczenia i eksperymenty na 
przedmiotach przyrodniczych 

nauczyciele szkół podstawowych 
biologii, geografii i przyrody 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 
A. Szarzyńska  
A. Maszczak  
A. Chałupa 



G-015 Jak w szkole analizować wyniki egzaminów 
zewnętrznych (w tym, z matematyki) ? 

dyrektorzy szkół, nauczyciele on line 12.00-15.00 J. Paszuk 

AE-002 Scratch Junior - programowanie od przedszkola. 
nauczyciele edukacji przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 
on line 17.00-20.00 J. Brojek 

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

nauczyciele wychowania fizycznego 
i edukacji wczesnoszkolnej 

Platforma  
Google Meet 

16.00-18.15 J. Rogowski 

C-018 Temperamenty - jak je rozpoznać, jak z nimi 
pracować 

nauczyciele przedszkola 
Platforma  

Google Meet 
16.30-19.30 I. Jurczak 

sobota 27 marca 2021 r. 
AR-004 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach 
religii i etyki - krzyżówki 

nauczyciele religii i etyki 
Platforma Moodle 

/Meet Google 
10.00-13.00 B. Osik 

AE-054 Zróbmy sobie własny teatrzyk kamishibai i teatrzyk 
cieni 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
10.00-13.00 

A. Spikert  
E. Kopacka 

wtorek 30 marca 2021 r. 

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

edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
9.30-12.00 J. Rogowski 

 

 

 

Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

poniedziałek 1 marca 2021 r. 

AE-063 Spotkania warsztatowe nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej z krótkim stażem pracy 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej olsztyński, 

ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 E. Kopacka 

wtorek 2 marca 2021 r. 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli 

muzyki 
nauczyciele muzyki ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-00.00 A. Zmysłowski 



środa 3 marca 2021 r. 
AH-037 Metody aktywizujące w nauczaniu 

w szkołach ponadpodstawowych 
nauczyciele języka angielskiego on line 15.30-18.30 A. Lichy 

AH-074 Emocje i pamięć w edukacji historycznej nauczyciele historii on line 15.00-17.00 I. Jóźwiak 

czwartek 4 marca 2021 r. 

G-053 Konsultacje grupowe dla nauczycieli 

muzyki 

nauczyciele muzyki  

powiat ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

piątek  5 marca 2021 r. 

AH-071 Światło i cień w rysunku 

-Jabłko - propozycja lekcji plastyki dla klasy V 
nauczyciele plastyki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 

B. Wiśniewska-

Sielaszuk 

E. Poznańska 

AH-076 Sieć wsparcia nauczycieli muzyki 

nauczyciele muzyki powiaty: 

olsztyński, ostródzki, m. Olsztyn, 

kętrzyński, mrągowski, 

szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

poniedziałek 8 marca 2021 r. 
AH-038 Metody TIC dla języka angielskiego 

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

wtorek 9 marca 2021 r. 

G-039 Konsultacje indywidualne – planowanie 

pracy dydaktycznej w edukacji 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej powiaty: 

olsztyński, ostródzki 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.00 E. Kopacka 

piątek  12 marca 2021 r. 

AH-072 Użycie aplikacji internetowych w czasie 

zdalnego nauczania na lekcjach muzyki 

nauczyciele muzyki powiaty: 

kętrzyński, mrągowski, 

szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-20.00 A. Zmysłowski 

AH-057 Świat gliny - warsztaty ceramiczne nauczyciele plastyki 
ul. Mazurska7A  

Olsztyn 
10.00-12.00 

B. Wiśniewska-

Sielaszuk 

E. Poznańska 

poniedziałek 15 marca 2021 r. 

AE-067 Książeczki lekturowe jako pomoc 

w omawianiu lektur w klasach I-III 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej powiaty: 

olsztyński, ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 E. Kopacka 

G-053 Konsultacje grupowe dla nauczycieli 

muzyki 

nauczyciele muzyki  

m. Olsztyn 

Platforma  
Google Meet 

17.00-18.30 A. Zmysłowski 

wtorek 16 marca 2021 r. 

AE-072 Internetowe aplikacje muzyczne.  

Jak je wykorzystać w edukacji wczesnoszkolnej? 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej powiat olsztyński 

Platforma  
Google Meet 

17.00-19.15 
A. Zmysłowski  

E. Kopacka 

czwartek 18 marca 2021 r. 



AM-046 Zadania na dowodzenie na egzaminie 

ósmoklasisty w 2021 roku 

nauczyciele fizyki szkół 

podstawowych powiaty:  

m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki 

on line 15.30-17.00 J. Majewska 

  



piątek  19 marca 2021 r. 

G-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli 

muzyki 

nauczyciele muzyki powiaty: 

olsztyński, ostródzki, m. Olsztyn, 

kętrzyński, mrągowski, 

szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  
Google Meet 

17.00-00.00 A. Zmysłowski 

wtorek 23 marca 2021 r. 

AE-069 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych 

prowadzonych przez doradcę metodycznego 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej powiaty: 

olsztyński, ostródzki 

Szkoła Podstawowa 

nr 15,  

ul. Kętrzyńskiego 10, 

sala nr 6 

8.15-10.30 E. Kopacka 

środa 24 marca 2021 r. 
AH-073 Realizacja celów podstawy programowej 

WOS oraz sposoby ich realizacji w oparciu 

o elementy neurodydaktyki 

nauczyciele wiedzy o społeczeństwie on line 00.00-17.00 I. Jóźwiak 

czwartek 25 marca 2021 r. 
AI-014 Wykorzystanie narzędzi Office 365 

w pracy nauczyciela 

nauczyciele  

ze szkół podstawowych 
on line 15.30-18.30 P. Kowalski 

poniedziałek 29 marca 2021 r. 
AH-039 Wykorzystanie narzędzi TIC w nauczaniu 

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

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-052 Konsultacje indywidualne nauczycieli 

muzyki 
nauczyciele muzyki miasto Olsztyn 

Platforma  
Google Meet 

17.00-17.45 A. Zmysłowski 

środa 31 marca 2021 r. 
AH-080 Cyfrowa lekcja „Plebiscyt na Warmii, 

Mazurach i Powiślu 1920” 
zainteresowani nauczyciele on line 15.00-18.00 I. Jóźwiak 

 


