
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów  
i innych szkoleń, narad  

 w styczniu 2022 r. 

Proponowane przez nauczycieli konsultantów 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

wtorek 4 stycznia 2022 r. 
AW-010 Dedykowane gry bezkontaktowe w czasie 
pandemii - czyli szachy wikingów, krokiet, twierdza, bule 
i inne. 

nauczyciele wychowania fizycznego 
Platforma  

Google Meet 
16.00-18.15 J. Rogowski 

środa 5 stycznia 2022 r. 
AR-006 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach 
religii i etyki - Canva. 

nauczyciele religii i etyki 
Platforma  

Google Meet 
16.00-19.00 B. Osik 

sobota 8 stycznia 2022 r. 
AH-012 Forum nauczycieli języka polskiego.  
Realizacja nowej podstawy programowej i przygotowanie 
do egzaminu maturalnego. 

nauczyciele języka polskiego szkoła 
ponadpodstawowa 

Platforma  
Google Meet 

9.00-13.30 
W. Tański  
W. Zielińska 

wtorek 11 stycznia 2022 r. 
AW-002 W krainie zdrowia i aktywności fizycznej  

- „Dzień sportu”, „Tydzień aktywności fizycznej”  

czy „Rok na zdrowie”. 

nauczyciele wychowania fizycznego, 

edukacji wczesnoszkolnej, edukacji 

przedszkolnej 

Platforma  

Google Meet 
15.00-17.15 J. Rogowski 

środa 12 stycznia 2022 r. 

C-035 Jak zrozumieć ucznia w sytuacji kryzysowej? 
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści 

zatrudnieni w szkołach 
W-M ODN 14.30-17.30 

A. Kondrzycka  

M. Jaroszewski 

C-004 Temperamenty - jak je rozpoznać, jak z nimi 

pracować. 

nauczyciele przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej 
online 16.30-19.30 I. Jurczak 

D-013 Jak rozmawiać o wartościach w szkole. zainteresowani nauczyciele online 9.00-00.00 B. Osik 

C-014 Wykorzystanie ruchu w procesie uczenia się dzieci- 

elementy kinezjologii edukacyjnej i GoNoodle. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

przedszkolnej i świetlic szkolnych 
online 17.00-19.00 

A. Spikert  

E. Kopacka 



F-028 Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania 

uczniów w szkole. 
 Nowe Miasto Lubawskie 13.00-17.30 J. Rogowski 

sobota 15 stycznia 2022 r. 

AI-009 Scratch - programowanie przez zabawę nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
Platforma  

Google Meet 
9.00-12.00 L. Kalinowski 

AH-017 Piosenki i rymowanki w nauczaniu języka 

angielskiego dzieci młodszych. 

nauczyciele języka angielskiego edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

W-M ODN  

sala 206 
9.00-11.15 E. Szymborska 

C-006 Neurodydaktyka - jak uczy się mózg? 
nauczyciele przedszkola i edukacji 

wczesnoszkolnej 
online 9.00-13.30 

I. Jurczak  

E. Borgosz 

SB-006 Skuteczne zajęcia edukacyjne. Planowanie, 

realizacja, ewaluacja. 

nauczyciele języka polskiego - stażyści 

i kontraktowi 

Platforma  

Google Meet 
9.00-12.00 W. Tański 

AM-044 Spotkania online z przyrodą:  

Edukacja przyrodnicza Ogólnopolskiego Towarzystwa 

Ochrony Ptaków 

zainteresowani nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
10.00-12.00 

A. Szarzyńska  

M. Klimowicz-

Kominowska 

(OTOP) 

poniedziałek 17 stycznia 2022 r. 

B-001 Klub Aktywnego Dyrektora 
dyrektorzy, wicedyrektorzy przedszkoli, 

wszystkich typów szkół i placówek 

Platforma  

Google Meet 
11.00-15.00 E. Nosowicz 

wtorek 18 stycznia 2022 r. 
SA-003 Dyrektor szkoły/placówki w I kadencji – zadania 

i obowiązki w zakresie nadzoru pedagogicznego. 

nowo powołani dyrektorzy 

szkół/placówek oświatowych 

W-MODN 

sala 105 
10.30-13.45 J. Paszuk 

B-007 Standardy pracy dyrektorów szkół/placówek 

oświatowych. 
dyrektorzy szkół/placówek oświatowych 

W-MODN 

sala 105 
14.00-17.45 J. Paszuk 

AW-004 Lekcje wychowania fizycznego z kodami QR. 

nauczyciele wychowania fizycznego, 

edukacji wczesnoszkolnej, edukacji 

przedszkolnej 

Platforma  

Google Meet 
16.00-18.15 J. Rogowski 

środa 19 stycznia 2022 r. 

AH-016 Sieć Kreatywnych Anglistów Online. 
nauczyciele języka angielskiego 

wszystkich etapów edukacyjnych 
facebook 15.30-17.00 E. Szymborska 

C-027 Grupa konsultacyjno-superwizyjna pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

nauczyciele, psychologowie, pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści szkolni 

W-M ODN 

sala 206 
16.30-18.00 

M. Jaroszewski  

A. Kondrzycka 

  



czwartek 20 stycznia 2022 r. 

SB-003 Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie- 

Komunikacja niezbędną umiejętnością w pracy nauczyciela. 
nauczyciele z krótkim stażem pracy 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 A. Spikert 

sobota 22 stycznia 2022 r. 

AM-014 Wykorzystanie mnemotechnik w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych. 

nauczyciele przedmiotów przyrodniczych 

i zainteresowani 

Platforma  

Google Meet 
10.00-12.00 

A. Szarzyńska  

A. Spikert 

AE-001 Dzieci ze słabą sprawnością grafomotoryczną  

- jak z nimi pracować. 
nauczyciele przedszkola online 10.00-13.00 

I. Jurczak  

J. Grican 

AR-005 Tworzenie materiałów interaktywnych na lekcjach 

religii i etyki - Storyjumper. 
nauczyciele religii i etyki 

Platforma  

Google Meet 
10.00-13.00 B. Osik 

AH-012 Forum nauczycieli języka polskiego.  

Realizacja nowej podstawy programowej i przygotowanie 

do egzaminu maturalnego. 

nauczyciele języka polskiego szkoła 

ponadpodstawowa 

W-M ODN  

sala 201 
9.00-00.00 

W. Tański 

W. Zielińska 

poniedziałek 24 stycznia 2022 r. 

AM-045 Żadanice, motanki - magiczne lalki białoruskie 

i ukraińskie. Dawny kult wyrażający szacunek do darów 

przyrody 

zainteresowani nauczyciele 
W-MODN  

sala 105 
9.30-12.00 

A. Szarzyńska 

I. Jóźwiak  

A. Siegień-

Matyjewicz 

środa 26 stycznia 2022 r. 

SB-009 Początkujący Matematyk - model funkcjonowania 

pracowni przedmiotowej z matematyki. 

nauczyciele matematyki/realizujący 

edukację matematyczną - stażyści, 

kontraktowi 

W-MODN  

sala 105 
14.00-17.45 J. Paszuk 

AE-002 Rozwój słuchu fonematycznego jako wprowadzenie 

do nauki czytania. 
nauczyciele przedszkola online 16.30-19.30 

I. Jurczak 

J. Grican 

sobota 29 stycznia 2022 r. 

AE-023 Zróbmy sobie własny teatrzyk kamishibai. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, 

przedszkolnej, świetlic szkolnych 

i zainteresowani 

Platforma  

Google Meet 
10.00-12.00 

A. Spikert  

E. Kopacka 

 

 

  



Proponowane przez nauczycieli doradców metodycznych 
 

Nazwa formy doskonalenia Odbiorcy Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 

Kierownik 

szkolenia 

poniedziałek 3 stycznia 2022 r. 
SB-023 Klasowe zasady i kontrakty – jak mądrze je 

wprowadzać i egzekwować ich przestrzeganie. Szkolenie 

online 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

z krótkim stażem powiat: 

olsztyński, ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.00 E. Kopacka 

G-049 Sieć współpracy pedagogów, psychologów oraz 

innych specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach. 

pedagodzy, psycholodzy oraz inni 

specjaliści udzielający pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Platforma  

Google Meet 
18.00-19.30 M. Potasznik 

wtorek 4 stycznia 2022 r. 

G-050 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki nauczyciele muzyki miasto Olsztyn 
Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 A. Zmysłowski 

AH-051 Sieć współpracy - Jak integrować kształcenie 

językowe, literackie i retoryczne w szkole 

ponadpodstawowej? 

nauczyciele języka polskiego pracujący 

w szkole ponadpodstawowej 
online 17.00-19.15 W. Zielińska 

G-047 Sieć współpracy wychowawców. 
wychowawcy klas oraz grup 

wychowawczych 

Platforma  

Google Meet 
18.00-19.30 M. Potasznik 

sobota 8 stycznia 2022 r. 

G-038 Używanie aplikacji internetowych w czasie lekcji 

muzyki. 

nauczyciele muzyki powiat: olsztyński, 

ostródzki, miasto Olsztyn, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  

Google Meet 
11.00-13.15 A. Zmysłowski 

poniedziałek 10 stycznia 2022 r. 
AE-084 Sieć współpracy i samodoskonalenia nauczycieli 

edukacji wczesnoszkolnej - „Matematyka inaczej”. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

powiat: olsztyński 

SP 15 w Olsztynie 

 ul. Kętrzyńskiego 10 
16.15-18.15 E. Kopacka 

wtorek 11 stycznia 2022 r. 
G-034 Konsultacje indywidualne - wsparcie doradcy 

metodycznego edukacji wczesnoszkolnej w trakcie stażu 

na kolejne stopnie awansu zawodowego 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

powiat: olsztyński 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.00 E. Kopacka 



G-050 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki powiat:  

olsztyński, szczycieński 

Platforma  

Google Meet 
18.00-20.15 A. Zmysłowski 

AH-051 Sieć współpracy  

- Jak integrować kształcenie językowe, literackie 

i retoryczne w szkole ponadpodstawowej? 

nauczyciele języka polskiego pracujący 

w szkole ponadpodstawowej 
online 17.00-19.15 W. Zielińska 

AH-076 Wykorzystanie narzędzi TIC w nauczaniu języka 

angielskiego. 
nauczyciele języka angielskiego  16.30-18.30 A. Lichy 

D-041 Jak prawidłowo kierować uczniów na badania 

w poradniach psychologiczno-pedagogicznych?  

Dobre praktyki 

wszyscy nauczyciele 
Platforma  

Google Meet 
18.00-19.30 M. Potasznik 

czwartek 13 stycznia 2022 r. 

G-038 Używanie aplikacji internetowych w czasie lekcji 

muzyki. 

nauczyciele muzyki powiat: olsztyński, 

ostródzki, miasto Olsztyn, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  

Google Meet 
18.00-20.15 A. Zmysłowski 

sobota 15 stycznia 2022 r. 
AH-047 Metoda projektu w nauczaniu języka polskiego 

sposobem na zaktywizowanie uczniów. 
nauczyciele języka polskiego online 9.00-13.00 K. Pietrzyk 

poniedziałek 17 stycznia 2022 r. 
C-054 Uczeń z doświadczeniem migracji na zajęciach 

przyrodniczych. 

nauczyciele szkół podstawowych - 

przyrody, biologii, geografii 
online 16.30-18.00 

I. Jóźwiak  

A. Szarzyńska 

G-049 Sieć współpracy pedagogów, psychologów oraz 

innych specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach. 

pedagodzy, psycholodzy oraz inni 

specjaliści udzielający pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Google Meet 18.00-19.30 M. Potasznik 

AH-074 Wirtualna wizyta w znanych miejscach w Wielkiej 

Brytanii - szkoły ponadpodstawowe. 
nauczyciele języka angielskiego  16.00-19.00 A. Lichy 

AH-095 Praca z filmem na lekcji języka niemieckiego 

(poziom A1-B1). 
nauczyciele języka niemieckiego on-line 16.30-18.00 A. Kubińska 

wtorek 18 stycznia 2022 r. 

AM-036 Egzamin maturalny z matematyki w formule 

2023. 

nauczyciele matematyki szkół 

ponadpodstawowych  

- powiat: olsztyński i miasto Olsztyn 

WMODN 16.00-19.00 W. Andruszkiewicz 

G-047 Sieć współpracy wychowawców. 
wychowawcy klas oraz grup 

wychowawczych 

Platforma  

Google Meet 
18.00-19.30 M. Potasznik 

AH-072 Sieć Anglistów Szkół Ponadpodstawowych. nauczyciele języka angielskiego  16.30-18.30 A. Lichy 



środa 19 stycznia 2022 r. 

G-050 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: mrągowski, ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
18.00-20.15 A. Zmysłowski 

czwartek 20 stycznia 2022 r. 
AE-089 Obserwacja i omówienie lekcji otwartych 

prowadzonych przez doradcę metodycznego. 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

powiat: olsztyński, ostródzki 

SP 15 w Olsztynie 

 ul. Kętrzyńskiego 10 
9.00-11.00 E. Kopacka 

piątek 21 stycznia 2022 r. 
W-02 Certyfikat „Szkoła wierna dziedzictwu” szkoły zainteresowane certyfikatem  online 16.00-18.00 I. Jóźwiak 

sobota 22 stycznia 2022 r. 

G-038 Używanie aplikacji internetowych w czasie lekcji 

muzyki. 

nauczyciele muzyki powiat: olsztyński, 

ostródzki, miasto Olsztyn, kętrzyński, 

mrągowski, szczycieński, nidzicki, działdowski 

Platforma  

Google Meet 
11.00-13.15 A. Zmysłowski 

poniedziałek 24 stycznia 2022 r. 
AE-091 Angażowanie zmysłów w proces wprowadzania 

liter. Szkolenie online 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

powiat: olsztyński, ostródzki 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.00 E. Kopacka 

wtorek 25 stycznia 2022 r. 

AH-102 Barokowy zawrót głowy. nauczyciele plastyki  10.00-12.30 
B. Wiśniewska-

Sielaszuk 

AH-094 Wirtualna wizyta w znanych miejscach Wiednia. nauczyciele języka niemieckiego online 10.00-13.00 A. Kubińska 

piątek 28 stycznia 2022 r. 

G-050 Konsultacje grupowe dla nauczycieli muzyki 
nauczyciele muzyki  

powiat: kętrzyński, nidzicki, działdowski 

Platforma  

Google Meet 
17.00-19.15 A. Zmysłowski 

poniedziałek 31 stycznia 2022 r. 

AH-099 Kropka i punkt. nauczyciele plastyki  10.00-12.30 
B. Wiśniewska-

Sielaszuk 

 


