
Konferencje metodyczne 2022/23   ̶   W-M ODN w Olsztynie Filia Olecko 

Szanowni Państwo, w tym roku prosimy o zarejestrowanie się online na wybraną przez siebie konferencję metodyczną.  

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 
za organizację/ 

prowadzący 

Nauczyciele z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego  

KON-01/F 
Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania 
kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe 
życie. 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, wychowawcy, 

doradcy zawodowi 

SP nr 1  w Gołdapi  

ul. Szkolna 4 

6.09.2022 wtorek 

godz. 14.00 

J. Grędzińska-

Kosiorek 

KON-02/F 

Szkolenie odbędzie się w innym terminie – 
przepraszamy.  
Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie 
odporności psychicznej u uczniów. 

zainteresowani nauczyciele/ 

wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele świetlic 

szkolnych 

M. Burba 

KON-03/F Rocznice historyczne w pracy szkoły. zainteresowani nauczyciele J. Rutkowski 

KON-04/F 
Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 
2022/23. 

nauczyciele wychowania 

fizycznego  SP i SPP 
Z. Bogdan 

KON-05/F "Czy ocenianie jest OK? - innowacja pedagogiczna".  zainteresowani nauczyciele M. Rózio 

Nauczyciele z powiatu piskiego i giżyckiego 

KON-06/F 
Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania 
kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe 
życie. 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, wychowawcy, 

doradcy zawodowi SP nr 1 w Piszu 

ul. dra W. 

Klementowskiego 2 

7.09.2022 środa 

godz. 14.00 

J. Grędzińska-

Kosiorek 

KON-07/F 

Szkolenie odbędzie się w innym terminie – 
przepraszamy.  
Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie 
odporności psychicznej u uczniów. 

zainteresowani nauczyciele/ 

wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele świetlic 

szkolnych 

M. Burba 

https://wmodn.olsztyn.pl/szkolenia/


KON-08/F Rocznice historyczne w pracy szkoły. zainteresowani nauczyciele   J. Rutkowski 

KON-09/F 
Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 
2022/23. 

nauczyciele wychowania 

fizycznego  SP i SPP 
Z. Bogdan 

KON-10/F "Czy ocenianie jest OK? - innowacja pedagogiczna".  
zainteresowani nauczyciele 

M. Rózio 

Nauczyciele z powiatu oleckiego i ełckiego 

KON-11/F 
Nowe wyzwania w zajęciach WF w roku szkolnym 

2022/23. 

nauczyciele wychowania 

fizycznego SP i SPP 

W-M ODN  

Filia w Olecku 

ul. Pl. Wolności 2 

8.09.2022 

godz. 14.00 
Z. Bogdan 

KON-12/F 

Szkolenie odbędzie się w innym terminie – 
przepraszamy.  
Wzmacnianie czynników chroniących i budowanie 

odporności psychicznej u uczniów. 

zainteresowani nauczyciele/ 

wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, nauczyciele świetlic 

szkolnych 

W-M ODN  

Filia w Olecku 

ul. Pl. Wolności 2 

12.09.2022 

godz. 14.30 
M. Burba 

KON-13/F Rocznice historyczne w pracy szkoły. zainteresowani nauczyciele   

W-M ODN  

Filia w Olecku 

ul. Pl. Wolności 2 

14.09.22 

godz. 14.00 

 

J. Rutkowski 

KON-14/F 

Kształcenie zawodowe a nowe sposoby nabywania 

kwalifikacji w kontekście idei uczenia się przez całe 

życie. 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, wychowawcy, 

doradcy zawodowi 

W-M ODN  

Filia w Olecku 

ul. Pl. Wolności 2 

13.09.2022 

godz.14.30 

J. Grędzińska-

Kosiorek 

Nauczyciele  religii  

KON-15/F 
Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań 

w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN. 

zainteresowani   

nauczyciele religii 
Giżycko 

29.08.22 

godz. 9.00-12.00 
M. Rózio 

KON-16/F 
Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań 

w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN. 

zainteresowani   

nauczyciele religii 
Pisz 

27.08.22 

godz. 9.00-12.00 
M. Rózio 

KON-17/F 
Nauczyciel religii wobec aktualnych wyzwań 

w kontekście zmian w KN oraz priorytetów MEN. 

zainteresowani   

nauczyciele religii 
Ełk 

30.08.22 

godz. 14.00 
M. Rózio 

 

 


