
Harmonogram zajęć, warsztatów, kursów i innych 

szkoleń, narad w październiku 2020 r. 

Nazwa formy doskonalenia Miejsce zajęć 
Godziny 

zajęć 
Kierownik 
szkolenia 

 6 października 2020 r.  

AF-17 Lekcje z najnowszej historii Polski (INP). 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

na naszej stronie  
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

17.00-19.00 Jacek Rutkowski 

14  października 2020 r.  

DF-08 Konsultacje online - Realizacja 

podstawy programowej na różnych etapach 

edukacyjnych- źródła wiedzy  

i inspiracji, rozwiązania metodyczne  

w obszarze edukacji na rzec zrównoważonego 

rozwoju. 

Online komunikator Meet 17.00-20.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

15  października 2020 r.  

BF-12 Rola opiekuna stażu w awansie 

zawodowym nauczyciela. 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

na naszej stronie  
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

17.00 Jacek Rutkowski 

AF-26 Aplikacje Kahoot i Wordwall  

na katechezie- tworzenie interaktywnych gier  

i ćwiczeń dla uczniów. 
W-M ODN Filia w Olecku 15.00-18.00 Marta Rózio 

19  października 2020 r.  

DF-11 Wnioski i rekomendacje wynikające  

z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 

 i pracy szkoły. Jak je formułować i efektywnie 

wdrażać? 

Link do szkolenia zostanie 
przesłany po zarejestrowaniu  

na naszej stronie  
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

17.00-19.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

20 października 2020 r.  

CF-07„Od działania do efektywności” – sieć 

wsparcia i samokształcenia szkolnych 

specjalistów – pedagogów, psychologów. 

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną szkolenie 

odbędzie się w formie online 
Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  
na naszej stronie  

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

11.00-13.00 Małgorzata Burba 

CF-04 Środowisko szkolne – wyzwania  

w obszarze wychowania  i profilaktyki na dziś! 

Wspieranie dzieci i młodzieży  

o zróżnicowanych potrzebach 

rozwojowych/edukacyjnych  

oraz budowanie odporności (rezyliencji). 

Ze względu na sytuację 
epidemiologiczną szkolenie 

odbędzie się w formie online 
Link do szkolenia zostanie 

przesłany po zarejestrowaniu  
na naszej stronie  

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

13.00-18.00 Małgorzata Burba 

21 października 2020 r.  

AF-20 Dlaczego należy nauczać o Holocauście? 
Muzeum Historyczne w Ełku 11.00-14.00 Jacek Rutkowski 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/


Zajęcia zostały odwołane 

AF- 28 Konferencja dla kapłanów. 

Wykorzystanie różnych kanałów informacji  

na lekcjach religii. Katecheza zdalna. 

Parafia Kazimierza Królewicza  
w Giżycku 

9.30-12.30 Marta Rózio 

22 października 2020 r.  

DF-12 Sieć współpracy szkół – liderów edukacji  

na rzecz rozwoju. Szkolenie online 13.00-15.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek/ Małgorzata 
Burba 

DF-07 Cele Zrównoważonego Rozwoju naszym 

zadaniem od zaraz! Efektywne działania 

zespołowe szkół/ przedszkoli na rzecz 

środowiska i człowieka. 

Szkolenie online 15.00-20.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek/ Małgorzata 
Burba 

AF- 28 Konferencja dla kapłanów. 

Wykorzystanie różnych kanałów informacji  

na lekcjach religii. Katecheza zdalna. 
Parafia Św. Wojciecha w Ełku 9.30-12.30 Marta Rózio 

23 października 2020 r. 

GF-03 Konsultacje online:  

Awans zawodowy nauczyciela. Konsultacje online 13.00-15.00 Jacek Rutkowski 

26 października 2020 r. 

EF-05 Modyfikowanie programu nauczania 

zawodu zgodnie z nową podstawą 

programową kształcenia w zawodach. 

Szkolenie odbędzie się w innym terminie. 
Link do szkolenia zostanie 
przesłany dla osób, które 

zarejestrowały się na naszej 
stronie do dnia 18.10.2020  

(grupa zamknięta)  
https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/ 

18.00-20.30 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek DF-11 Wnioski i rekomendacje wynikające  

z analizy wyników egzaminów zewnętrznych 

 i pracy szkoły. Jak je formułować i efektywnie 

wdrażać? 

27 października 2020 r.  

BF-01 Konsultacje - Organizacja procesu 

edukacyjnego w przedszkolu jako efekt 

współdziałania zespołowego nauczycieli 

 i dyrektora. 

Konsultacje online 15.00-17.00 Małgorzata Burba 

28 października 2020 r. 

DF-06 Warsztat online „Sieć współpracy 

opiekunów samorządów uczniowskich”. 

Szkoły podstawowe 

Proszę o  zarejestrowanie  

się uczestnika na stronie: 

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/  

zakładka: rejestracja na szkolenie. 

Po zarejestrowaniu uczestnicy 

otrzymają link do spotkania.  

Zajęcia odbędą się online  

na platformie Meet Google 

14.00 Jacek Rutkowski 

BF-07 Szkolenie online „Zasady postępowania 
Proszę o  zarejestrowanie  
się uczestnika na stronie: 

16.00 Zbigniew Bogdan 

https://wmodn.olsztyn.pl/olecko/
https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/


podczas wypadku na zajęciach WF”. https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/   
do dnia 27.10.20 do godz.12.00 

zakładka: rejestracja na szkolenie. 
Po zarejestrowaniu uczestnicy 
otrzymają link do spotkania.  

Zajęcia odbędą się online  
na platformie Meet Google 

CF-14 Konferencja dla kapłanów.  

System prewencyjny św. Jana Bosco 

sposobem na organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 

Konferencja jest odwołana.  

Nowy termin zostanie podany  

po uzgodnieniu. 

Parafia Św. Wojciecha w Ełku 9.30-13.00 Marta Rózio 

29 października 2020 r.  

GF-06 Konsultacje indywidualne i grupowe 

dotyczące opracowania, modyfikacji ewaluacji 

Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego. 

Konsultacje online 14.00-16.00 
Jolanta Grędzińska-

Kosiorek 

CF-14 Konferencja dla kapłanów.  

System prewencyjny św. Jana Bosco 

sposobem na organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 

Konferencja jest odwołana. 

Nowy termin zostanie podany  

po uzgodnieniu. 

Parafia Św. Wojciecha w Ełku 9.30-13.00 Marta Rózio 

DF-06 Warsztat online „Sieć współpracy 

opiekunów samorządów uczniowskich”. 

Szkoły ponadpodstawowe 

Proszę o  zarejestrowanie  

się uczestnika na stronie: 

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/  

zakładka: rejestracja na szkolenie. 

Po zarejestrowaniu uczestnicy 

otrzymają link do spotkania. 

Zajęcia odbędą się online  

na platformie Meet Google 

14.00 Jacek Rutkowski 

 

https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/
https://olecko.wmodn.olsztyn.pl/

