
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  

i innych szkoleń, narad  
 w październiku 2020 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

sobota 3 października2020 r. 
AE-031 Metoda dynamicznych obrazów Systemu Edukacji 
Przez Ruch w edukacji w pracy z dziećmi młodszymi. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowania przedszkolnego 

W-M ODN 
sala 105 

9.00-14.00 
A. Spikert  
D. Dziamska  

C-001 Czy ocenianie zawsze jest sprawiedliwe? 
Psychologiczne aspekty oceniania 

nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, 
wychowawcy 

W-M ODN 
sala 201 

9.00-12.00 M. Jaroszewski  

AH-001 Gry dydaktyczne sposobem na efektywne uczenie 
się  - przykłady zastosowania grywalizacji na lekcjach języka 
polskiego w szkole podstawowej. 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

W-M ODN 
sala 214 

9.00-13.00 
E. Jermacz  
K. Pietrzyk  

D-012 Warsztaty terenowe  
„Poznajemy drzewa z przewodnikiem Collinsa”. 

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
szkół podstawowych i zainteresowani 

Dywity 8.30-14.00 A. Szarzyńska  

niedziela 4 października2020 r. 
AE-032 Praktyczne ujęcie integracji czynnościowej 
w systemie Edukacji Przez Ruch.  

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowania przedszkolnego 

W-M ODN  
sala 105 

9.00-14.00 
A. Spikert  
D. Dziamska  

AE-005 Jak rozmawiać z rodzicami - praca z rodzicem 
wymagającym. 

nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji 

on-line 9.00-14.00 
I. Jurczak  
E. Borgosz  

środa 7 października 2020 r. 
C-032 Razem, ale osobno czy osobno – a jednak razem? 
Reagowanie w sytuacjach kryzysu w pracy on-line 

nauczyciele,  
wychowawcy, specjaliści szkolni 

on-line 14.00-17.00 A. Kondrzycka 

AE- 033 W poszukiwaniu strategii w nauczaniu matematyki 
w edukacji wczesnoszkolnej. Efekt czy proces? 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
W-M ODN 

sala 201 
16.00-19.00 A. Spikert 

AM-005 Forum Nauczycieli  Matematyki  nauczyciele matematyki 
W-M ODN 

sala 105 
14.00-17.00 J. Paszuk 

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

nauczyciele wychowania fizycznego Platforma MEET 15.00-18.00 J. Rogowski 

  



sobota 10 października2020 r. 
SB-002 Pomiar dydaktyczny w pracy początkującego 
polonisty w  aspekcie egzaminu zewnętrznego 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

W-M ODN 
sala105 

9.00-13.00 
E. Jermacz 
P. Wyszkowski 

AH-022 Analiza i interpretacja poezji z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 
Propozycje rozwiązań metodycznych (gr.II)  

nauczyciele j. polskiego ze szkoły 
podstawowej 

W-M ODN  
sala 202 

9.00-13.30 W. Tański 

Kon- 24 Metodyka ESAP w nauczaniu zdalnym nauczyciele języka angielskiego 
Online – link dostaje 
każdy zarejestrowany 

uczestnik 
10.00 -11.30 E. Szymborska 

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

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
szkół podstawowych i zainteresowani 

W-M ODN 
sala 214 

9.00-13.30 A. Szarzyńska 

D-004 Jak rozmawiać o wartościach w szkole zainteresowani nauczyciele 
W-M ODN 

sala 208 
9.00-14.00 B. Osik 

D-008 Historia regionu zaklęta w murach… Mrągowo, 
Szczytno - mazurskie opowieści. 

zainteresowani 
Konferencja wyjazdowa 

Szczytno - Mrągowo 
8.00 – 15.00 

J. Rogowski 
A. Szarzyńska 

niedziela 11 października 2020 r. 
AH-022 Analiza i interpretacja poezji  z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. 
Propozycje rozwiązań metodycznych (gr.I) 

nauczyciele j. polskiego ze szkoły 
podstawowej 

W-M ODN  
sala 202 

9.00-13.30 W. Tański 

poniedziałek 12 października 2020 r. 

AM-018 – warsztaty „ZaTIKowana geografia - 
wykorzystanie multimedialnych map z platformy Meridian 
Prime” 

nauczyciele geografii podstawowych 
i ponadpodstawowych 

W-M ODN 
sala 214 

I grupa  
15.00-16.25 

II grupa 
16.30-17.30 

A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 

wtorek 13 października 2020 r. 
AW-004 Planowanie pracy szkolnych zespołów 
przedmiotowych wychowania fizycznego 

przewodniczący zespołów 
przedmiotowych wychowania fizycznego 

Platforma MEET 15.00-18.00 J. Rogowski 

środa 14 października 2020 r. 
C-014 Jak pomóc dziecku mówić o emocjach. 
Wykorzystanie rozwiązań Lego Education 

nauczyciele  
wychowania przedszkolnego 

W-M ODN 
sala 201 

16.30- 19.30 I. Jurczak 

czwartek 15 października2020 r. 
AE-047 Bezpieczeństwo ucznia i nauczyciela w Internecie. 
Aplikacje pomagające uczyć. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
i zainteresowani 

W-M ODN 
sala 214 

16.00-18.15 A. Spikert 

sobota 17 października 2020 r. 

AH-002 Edublogi – blogodydaktyka w dobie cyfryzacji 
nauczyciele języka polskiego szkół 

podstawowych 
W-M ODN 

sala 214 
9.00-13.00 E. Jermacz 



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

nauczyciele j. polskiego ze szkoły 
ponadpodstawowej 

W-M ODN  
sala 202 

9.00-13.30 W. Tański 

AM-030 Warsztaty terenowe „Skały wokół nas - 
rozpoznawanie skał polodowcowych i tworzenie kolekcji” 

nauczyciele geografii szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 

i zainteresowani 

Żwirownia 
w Witramowie 

8.30 – 14.00 A. Szarzyńska 

AE-006 Metoda Projektu w pracy nauczyciela przedszkola 
nauczyciele  

wychowania przedszkolnego 
W-M ODN 

sala 201 
9.00-12.00 I. Jurczak 

AE-056 Metoda projektu w kształceniu bezpośrednim i w 

edukacji zdalnej w edukacji wczesnoszkolnej 
edukacja wczesnoszkolna 

W-MODN 

sala 204 
9.30-13.30 A. Spikert 

niedziela 18 października 2020 r. 
AE-034 Metody pracy z tekstem literackim w edukacji 
wczesnoszkolnej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
W-M ODN 

sala 204 
9.00-14.00 A. Spikert 

poniedziałek 19 października 2020 r. 
AM-031 Warsztaty „Relacje między podstawą programową 
a nowym informatorem o egzaminie ósmoklasisty 
z geografii od roku szkolnego 2021/2022 
w kontekście egzaminu zewnętrznego” 

nauczyciele geografii szkół 
podstawowych 

W-MODN 
sala 105 

15.30-17.30 
A. Szarzyńska 
A. Matusewicz 
E. Jermacz 

środa 21 października 2020 r. 

AH-019 Sieć Twórczych Anglistów  
nauczyciele języka angielskiego ze szkół 

podstawowych 
SP 22 w Olsztynie 

sala 111 
15.00-18.00 E. Szymborska 

B-007 Klub Aktywnego Dyrektora kadra zarządzająca oświatą 
Centrum Konferencyjne 
Stara Kotłownia UWM 

11.00-15.00 E. Nosowicz 

G-001 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

nauczyciele, wychowawcy, specjaliści 
szkolni 

W-M ODN  
sala 201 

16.00-17.30 M. Jaroszewski  

AE-035 Aktywne słuchanie muzyki w edukacji 
elementarnej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowania przedszkolnego 

W-M ODN 
sala 201 

16.00-18.15 A. Spikert 

czwartek 22 października2020 r. 
AE-036 Matematyka może być zabawą- klocki sześcienne 
w edukacji matematycznej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
wychowania przedszkolnego 

W-M ODN 
sala 201 

16.00-19.00 A. Spikert 

piątek 23 października 2020 r. 

AH-030 Literatura ukraińska uczy i wychowuje 
zainteresowani nauczyciele języka 

ukraińskiego, historii i geografii Ukrainy 
On-line 17.00 – 18.30 L. Tchórz 

sobota 24 października2020 r. 
AH-005 Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka 
polskiego w kontekście podnoszenia jakości pracy szkoły 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

W-M ODN 
sala 105 

9.00-13.00 
E. Jermacz  
P. Wyszkowski 

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

nauczyciele języka angielskiego uczący 
w przedszkolu i  w klasach  I-IV 

W-M ODN 
sala 204 

9.00-11.15 E. Szymborska 



AM-013 Warsztaty terenowe „Parki krajobrazowe 
w edukacji biologicznej i geograficznej. Poznajemy 
dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Parku 
Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego” 

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 
oraz zainteresowani 

Park Krajobrazowy 
Pojezierza Iławskiego 

8.00 – 16.30 A. Szarzyńska 

D-002 Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku zainteresowani nauczyciele 
W-M ODN 

sala 201 
9.00-12.15 B. Osik 

niedziela 25 października2020 r. 

AH-017 Wykorzystanie metody TPR w nauczaniu dzieci 
młodszych – języka angielski i inne obszary tematyczne 

nauczyciele edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolne oraz nauczyciele języka 

angielskiego klas młodszych i I-III 

W-M ODN 
sala 105 

9.00-11.15 E. Szymborska 

C-030 Kiedy dziecko źle czyta i pisze, czyli jak przezwyciężyć 
trudności w czytaniu i pisaniu w edukacji wczesnoszkolnej 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
W-M ODN 

sala 201 
 A. Spikert 

wtorek 27 października2020 r. 
G-005 Rekomendacje metodyczne po egzaminie 
ósmoklasisty z języka polskiego - funkcjonalna gramatyka 

nauczyciele języka polskiego szkół 
podstawowych 

W-M ODN 
sala 105 

15.30-17.00 
E. Jermacz  
P. Wyszkowski 

AE -042 Metoda Sześciu Klocków w klasach I-III szkoły 
podstawowej. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
W-M ODN 

sala 201 
16.00-17.30 A. Spikert 

środa 28 października 2020 r. 
AR-003 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach 
religii i etyki - Genially 

religia i etyka wszystkie etapy 
W-M ODN 

sala 214 
16.00-19.15 B. Osik 

 

 

  



Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

piątek 2 października2020 r. 

AH-049 Warsztaty  
„Analiza i interpretacja dzieła plastycznego”. 

nauczyciele plastyki, szkoła podstawowa, 
średnia 

Biuro Wystaw 
Artystycznych 

aleja J. Piłsudskiego 38 
16.00-18.00 

B. Wiśniewska-
Sielaszuk  

AH-036 Sieć współpracy i samokształcenia  
„Przekład intersemiotyczny na lekcjach języka polskiego”. 

nauczyciele języka polskiego, szkoła 
podstawowa, m. Olsztyn,  

powiat olsztyński 

Biuro Wystaw 
Artystycznych 

aleja J. Piłsudskiego 38 
16.00-18.00 A. Jaroszewicz  

środa 7 października 2020 r. 
G-30 Jak planować pracę na lekcjach matematyki zgodnie  
z nową podstawą programową 

matematyka, szkoła ponadpodstawowa, 
ostródzki, olsztyński, m. Olsztyn. 

ZSEiT w Olsztynie 
ul. Bałtycka 37a sala 202 

10.15-12.30 W. Andruszkiewicz 

AW-010 Zabawy tekstem nauczyciele świetlic 
W-M ODN 

sala 
15.30- 18.00 A. Ostrowska 

czwartek 8 października 2020 r. 
AI-016 Platforma Teams w pracy z uczniami. nauczyciele ze szkół podstawowych online 15.30-18.30 P. Kowalski 

piątek 9 października 2020 r. 
AM-021 Ekonomia w edukacji matematycznej w szkole 
podstawowej 

nauczyciele matematyki szkoła 
podstawowa 

W-M ODN 
sala 105 

15.30 – 18.30 J. Majewska 

poniedziałek 12 października 2020 r. 

AE-062 Sieć współpracy i samodoskonalenia  
- Matematyka inaczej 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
m. Olsztyn i powiat olsztyński 

SP nr 15  
ul. Kętrzyńskiego 10 

sala nr 6 
16.00 – 18.15 E. Kopacka 

wtorek 13 października 2020 r. 
AH-047 ZaTIKowana historia - wykorzystanie 
multimedialnych map z platformy Meridian Prime 

nauczyciele historii wszystkich 
etapów/całe województwo 

W-M ODN 15.00-18.00 I. Jóźwiak 

AE 069 Prowadzenie lekcji otwartych 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

m. Olsztyn i powiat olsztyński 

SP nr 15 w Olsztynie 
ul. Kętrzyńskiego 10 

sala nr 6 
9.00 – 11.15 E. Kopacka 

  



środa 14 października 2020 r. 
AM-028 Jak scharakteryzować formy, metody oraz techniki 
nauczania i uczenia się w kontekście zakładanych celów 
edukacyjnych, materiału nauczania biologii oraz cech 
uczniów – aktywizacja ucznia drogą do sukcesu. 

nauczyciele biologii szkoły podstawowej, 
m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, 

szczycieński, nidzicki, działdowski  

W-M ODN 
sala 204 

15.00-18.00 A. Chałupa 

AH-052 Tematyka kulturowa na lekcjach języków obcych 
nauczyciele języków obcych  

- szkoły podstawowe 
SP nr 22 w Olsztynie 13.00 E. Moczulska 

piątek 16 października 2020 r. 

AH-033 Nowe sposoby na stare lektury 
nauczyciele języka polskiego,  

szkoła podstawowa,  
m. Olsztyn, powiat olsztyński 

W-M ODN 
sala 

15.30-17.30 A. Jaroszewicz 

sobota 17 października 2020 r. 
AM-027 Młody nauczyciel na lekcjach przedmiotów 
przyrodniczych (biologia, przyroda, chemia) – na co zwrócić 
uwagę przy opracowywaniu, doborze i adaptacji 
programów nauczania; jak scharakteryzować założenia 
podstawy programowej kształcenia ogólnego, cele 
i zadania nauczyciela biologii/przyrody/chemii w szkole 
podstawowej 

nauczyciele biologii, przyrody i chemii 
szkoły podstawowej, m. Olsztyn, 

olsztyński, ostródzki, szczycieński, 
nidzicki, działdowski, kętrzyński, 

mrągowski 

W-M ODN 
sala 208 

9.00-13.00 A. Chałupa 

poniedziałek 19 października 2020 r. 
AH-041 Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowych  Nauczyciele języków obcych online 15.00-17.15 A. Lichy 

AH-043 Korzenie totalitaryzmu nauczyciele historii i WOS 
W-M ODN 

sala 105 
10.00-14.30 

I. Jóźwiak 
D. Zagził 

wtorek 20 października 2020 r. 

AR-018 Jak przygotować ciekawe, nietypowe jasełka? 
katecheci wszystkich etapów 

edukacyjnych 
W-M ODN 

sala 201 
16.00- 18.15 B. Szczurek 

AE 069 Prowadzenie lekcji otwartych 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

m. Olsztyn i powiat olsztyński 

SP nr 15 w Olsztynie 
ul. Kętrzyńskiego 10 

sala nr 6 
9.00 – 11.15 E. Kopacka 

środa 21 października 2020 r. 

AM-029 Jak zaplanować i poprowadzić zajęcia dydaktyczne 
w terenie? 

nauczyciele biologii i przyrody szkoły 
podstawowej, 

m. Olsztyn, olsztyński, ostródzki, 
szczycieński, nidzicki, działdowski  

W-M ODN 
sala 204 

15.00-18.00 A. Chałupa 

AW-009 Wykorzystanie tekstów do tworzenia przyjaznej 
atmosfery w świetlicy 

nauczyciele świetlic 
W-M ODN 

sala 
15.30- 18.00 A. Ostrowska 

czwartek 22 października 2020 r. 



AM-022 Dowodzenie twierdzeń – sztuka argumentacji 
matematyka, szkoła ponadpodstawowa, 

ostródzki. 
LO I w Ostródzie 

ul. Drwęcka 2 
15.00-18.00 W. Andruszkiewicz 

AI-014 Wykorzystanie narzędzi Office 365 w pracy 
nauczyciela 

nauczyciele ze szkół podstawowych online 
15.30-18.30 

P. Kowalski 

AW-013 Okazjonalne ćwiczenia śródlekcyjne 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowania fizycznego i   innych 
przedmiotów 

SP nr 2 w Olsztynie 16.15-18.30 
A. Romanowska  
E. Kopacka 

piątek 23 października 2020 r. 
G-032 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” zainteresowani nauczyciele online 16.00-18.00 I. Jóźwiak 

sobota 24 października2020 r. 
AH-051 Metody i techniki pracy na lekcjach języków 
obcych w szkołach ponadpodstawowych 

nauczyciele języków obcych 
W-M ODN 

sala 208 
9.00-12.00 A. Lichy 

poniedziałek 26 października 2020 r. 
AH-050 Relacje między podstawą programową a nowym 
informatorem o egzaminie ósmoklasisty z historii 
w kontekście egzaminu zewnętrznego  

nauczyciele historii w szkołach 
podstawowych 

W-M ODN 
sala 105 

15.00-17.00 
I. Jóźwiak 
E. Jermacz 

wtorek 27 października2020 r. 

AM-023 Metoda eksperymentu w nauczaniu matematyki 
matematyka, szkoła podstawowa  

i ponadpodstawowa,  
powiat olsztyński i m. Olsztyn. 

WMODN  
sala 105 

15.00-17.15 
W. Andruszkiewicz 
J. Majewska 

AE-069 Prowadzenie lekcji otwartych 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

m. Olsztyn i powiat olsztyński 

SP nr 15 w Olsztynie 
ul. Kętrzyńskiego 10 

sala nr 6 
9.00 – 11.15 E. Kopacka 

AW-012 Spotkania warsztatowe i konsultacje grupowe 
z wychowania fizycznego w Ostródzie i powiecie 
ostródzkim 

nauczyciele wychowania fizycznego 
SP nr 3 w Ostródzie  

ul. Rycerska 5 
16.15-18.15 A. Romanowska 

AE-064 Spotkania warsztatowe nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej z Ostródy i okolic 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
powiat ostródzki 

SP nr 3 w Ostródzie  
ul. Rycerska 5 

16.15 – 18.30 E. Kopacka 

środa 28 października 2020 r. 

AE-065 Angażowanie zmysłów w procesie wprowadzania 
liter 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 
m. Olsztyn i powiat olsztyński,  

powiat ostródzki 

W-MODN 
sala nr 206 

16.00 – 18.15 E. Kopacka 

AH-038 Metody TIC dla języka angielskiego zawodowego 
Język angielski, szkoła 

ponadpodstawowa 
WMODN  
sala 204 

15.00-18.00 A. Lichy 

AH-049 Sieć współpracy i samokształcenia  
„Odbiór i interpretacja sztuki współczesnej”. 

nauczyciele języka polskiego, szkoła 
podstawowa, m. Olsztyn,  

powiat olsztyński 

Biuro Wystaw 
Artystycznych 

aleja J. Piłsudskiego 38 
16.00-18.00 A. Jaroszewicz  



 

 


