
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów i innych 

szkoleń, narad w kwietniu 2020 r. 

Nazwa formy doskonalenia Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Kierownik 
szkolenia 

02 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje online 

 „Nauczanie zdalne z WF inspiracje i wymiana 

doświadczeń” 
bogdan@wmodn.olsztyn.pl 10.00-13.00 Zbigniew Bogdan 

„Nowa rzeczywistość wychowawcza szkoły” –  

konsultacje online dla specjalistów szkolnych – 

pedagogów i psychologów szkolnych. 

„Co rodzic powinien wiedzieć na temat 

sharentingu?” 

Platforma Moodle 
W-M ODN 

 
10.00-14.00 

Małgorzata 
Burba 

03 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje online 

 „Nauczanie zdalne historii  

i wiedzy o społeczeństwie – inspiracje  

i wymiana doświadczeń” 

rutkowski@wmodn.olsztyn.pl 
oraz platforma skype 

10.00-13.00 Jacek Rutkowski 

06 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje online 

 „Nauczanie zdalne z WF inspiracje i wymiana 

doświadczeń” 
bogdan@wmodn.olsztyn.pl 10.00-13.00 Zbigniew Bogdan 

„Nowa rzeczywistość wychowawcza szkoły” –  

konsultacje online dla specjalistów szkolnych – 

pedagogów i psychologów szkolnych. 

„Sposób na  konstruktywne korzystanie z sieci- 

profilaktyka pozytywna!” 

Platforma Moodle 
W-M ODN 

 
10.00-14.00 

Małgorzata 
Burba 

07 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje online 

 „Nauczanie zdalne historii i wiedzy  

o społeczeństwie – inspiracje i wymiana 

doświadczeń” 

rutkowski@wmodn.olsztyn.pl   
oraz platforma skype 

10.00-13.00 Jacek Rutkowski 

Konsultacje online  

„Modyfikowanie programu nauczania zawodu 

w nowej rzeczywistości szkolnej”. 

„Jak zdalnie realizować doradztwo zawodowe w 

szkole?” 

kosiorek@wmodn.olsztyn.pl  
lub rozmowa telefoniczna po 

uzgodnieniu w korespondencji 
e-mail 

11.00-14.00 
Jolanta 

Grędzińska- 
Kosiorek 

08 kwietnia 2020 r. 

Konsultacje online  

„Modyfikowanie programu nauczania zawodu 

w nowej rzeczywistości szkolnej”. 

„Jak zdalnie realizować doradztwo zawodowe w 

kosiorek@wmodn.olsztyn.pl  
lub rozmowa telefoniczna po 

uzgodnieniu w korespondencji 
e-mail 

11.00-14.00 
Jolanta 

Grędzińska- 
Kosiorek 
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szkole?” 

23 kwietnia 2020 r. 

Szkolenie online  

„Zdalne nauczanie z WF – PZO, BHP, RODO” 

Komunikator Google Meet 
proszę o kontakt 

bogdan@wmodn.olsztyn.pl  
w celu otrzymania linku 
dostępu do spotkania 

13.00 Zbigniew Bogdan 

28 kwietnia 2020 r. 

Szkolenie online  

„Zdalne nauczanie z WF – PZO, BHP, RODO” 

Komunikator Google Meet 
proszę o kontakt 

bogdan@wmodn.olsztyn.pl  
w celu otrzymania linku 
dostępu do spotkania 

13.00 Zbigniew Bogdan 

29 kwietnia 2020 r. 

Szkolenie online 

„Dlaczego należy nauczać o Holokauście?” 
Platforma Moodle 

W-M ODN 
14.00 Jacek Rutkowski 

30 kwietnia 2020 r. 

Szkolenie online  

„Zdalne nauczanie z WF – PZO, BHP, RODO” 

Komunikator Google Meet 
proszę o kontakt 

bogdan@wmodn.olsztyn.pl  
w celu otrzymania linku 
dostępu do spotkania 

13.00 Zbigniew Bogdan 
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