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Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie
Filia w Olecku

Oferta szkoleniowa na rok szkolny 2022/2023
Odpłatność - N oznacza formę niepłatną

Dydaktyki przedmiotowe, szczegółowe

AF
Kod
AF-01
AF-02
AF-03
AF-04
AF-05
AF-06
AF-07
AF-08
AF-09
AF-10
AF-11
AF-12
AF-13

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

Edukacja zdrowotna- prawidłowe żywienie
szkolenie
nauczyciele WF
Relaksacja na zajęciach WF
szkolenie
nauczyciele WF
Zajęcia WF naprzeciw wadom postawy
szkolenie
nauczyciele WF
Zajęcia WF za granicą - inspiracje
szkolenie
nauczyciele WF
Jak pracować z uczniem z zaburzeniami ze
szkolenie
nauczyciele WF
spektrum autyzmu na zajęciach WF
Organizacja zawodów sportowych w tym wyjścia,
szkolenie
nauczyciele WF
wyjazdy poza szkołę
Aktywny nauczyciel WF - sieć samokształcenia
inne szkolenie
nauczyciele WF
i wspomagania
Kreatywne Boże Narodzenie – kultywowanie
nauczyciele
warsztaty
tradycji świątecznych w świetlicy szkolnej.
świetlic szkolnych
Wykorzystanie różnych rodzajów sztuki w
nauczyciele świetlic
rozwijaniu świadomości i ekspresji kulturalnej
warsztaty
szkolnych, zainteresowani
u uczniów.
nauczyciele
„SNŚ” - sieć współpracy i samokształcenia
nauczyciele
konsultacje
nauczycieli świetlic szkolnych.
świetlic szkolnych
nauczyciele języka
Ocenianie bez stopni w praktyce szkolnej.
warsztaty
polskiego szkoły
podstawowej
nauczyciele edukacji
IV Międzynarodowy Dzień Edukacji Polonijnej.
konferencja
polonijnej
nauczyciele bibliotek
Rozwój czytelnictwa – wyzwania i możliwości
konferencja szkolnych, zainteresowani
nauczyciele

Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Osoba
odpowiedzialna

5
5
5
5

październik
listopad
wrzesień
styczeń

N
N
N
N

Zbigniew Bogdan
Zbigniew Bogdan
Zbigniew Bogdan
Zbigniew Bogdan

5

luty

N

Zbigniew Bogdan

5

marzec

N

Zbigniew Bogdan

10

po dokonaniu
naboru

N

Zbigniew Bogdan

6

grudzień

N

Małgorzata Burba

6

marzec

N

Małgorzata Burba

6

grudzień
marzec

N

Małgorzata Burba

4

listopad

N

Małgorzata Burba

5

styczeń

N

Małgorzata Burba

5

maj

N

Małgorzata Burba

3
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AF-14

Design Thinking jako inspirująca metoda pracy
projektowej nie tylko na lekcji przedsiębiorczości.

warsztaty

AF-15

Jak żyć w stylu ZERO WASTE? Warsztaty dla
nauczycieli i wychowawców świetlic szkolnych.

warsztaty

AF-16

Techniki coachingowe do pracy indywidualnej
i grupowej w szkole.

warsztaty

AF-17

Wykorzystywanie Kamishibai w edukacji.

warsztaty

AF-18

Gamifikacja na katechezie.
Aplikacje internetowe przydatne nie tylko przy
pracy zdalnej.
Canva wykorzystanie w praktyce nauczyciela
religii.
Różnorodność wyznaniowa na Warmii
i Mazurach dawniej i dziś.
Postacie historyczne w życiu Ojczyzny
i Kościoła.
Po pierwsze etyka. Planowanie pracy
nauczyciela etyki.
Tradycyjne i innowacyjne sposoby pracy
z tekstem biblijnym.

warsztaty

AF-19
AF-20
AF-21
AF-22
AF-23
AF-24

warsztaty
warsztaty
szkolenie
warsztaty

nauczyciele podstaw
przedsiębiorczości,
zainteresowanie
nauczyciele, liderzy
zespołów, wychowawcy
nauczyciele, wychowawcy
świetlic szkolnych,
liderzy EG
nauczyciele różnych
etapów edukacyjnych,
wychowawcy,
doradcy zawodowi
zainteresowani
nauczyciele religii.
nauczyciele religii
zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele religii
zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele religii i historii

5

styczeń

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

5

grudzień

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

5

maj

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

3
6
4
4
4
3

warsztaty

nauczyciele religii i etyki

3

warsztaty

nauczyciele religii

3

nauczyciele religii

4

AF-25

Eklezjalny wymiar nauczania religii.

konferencja

AF-26

Rocznice historyczne w pracy szkoły w roku
szkolnym 2022/2023

konferencja

AF-27

Projekt na lekcjach historii i wos

seminarium

AF-28

Lekcje z najnowszej historii Polski (IPN)

seminarium

AF-29

Rocznice historyczne w pracy szkoły

seminarium

zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele historii, HiT
i wos
nauczyciele historii
zainteresowani
nauczyciele

po dokonaniu
naboru
I semestr
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru

9

wrzesień

N

Jacek Rutkowski

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

15

I semestr

N

Jacek Rutkowski

15

I semestr

N

Jacek Rutkowski
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AF-30

Współpraca nauczycieli z placówkami
muzealnymi

seminarium

AF-31

Wystawa historyczna w przestrzeni szkolnej

seminarium

AF-32

Nauczanie o Holokauście w szkole

seminarium

AF-33

Aplikacje internetowe na lekcjach historii i wos

seminarium

zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele historii, wos
i HiT

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

15

I semestr

N

Jacek Rutkowski

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

4

po dokonaniu
naboru

N

Jacek Rutkowski

Zarządzanie szkołami, placówkami, zespołami

BF

- w tym szkolenia skierowane do nauczycieli stażystów, dyrektorów rozpoczynających pierwszą kadencję i opiekunów stażu.
Liczba Przewidywany Odpłatność
Osoba
Kod
Nazwa formy
Rodzaj formy
Adresaci
(zł)
godzin
termin
odpowiedzialna
Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko
szkolenie

dyrektorzy szkół
i placówek, którym po raz
pierwszy powierzono
stanowisko.

5

Zastosowanie aplikacji internetowych w pracy
dyrektora szkoły.

warsztaty

zainteresowani dyrektorzy

3

BF-03

Rodzic nie taki straszny. Planowanie współpracy.

szkolenie

BF-04

Planowanie pracy szkoły w ramach certyfikatu
KO "Szkoła wierna dziedzictwu"

BF-01

Dyrektor jako pracodawca- obowiązki w zakresie
BHP pracowników oświaty

BF-02

seminarium

zainteresowani dyrektorzy
i nauczyciele
dyrektorzy szkół,
zainteresowani
nauczyciele

4

kwiecień
po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru

N

Zbigniew Bogdan

N

Marta Rózio

N

Marta Rózio

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

5

październik

N

Zbigniew Bogdan

5

październik
listopad

N

Małgorzata Burba

Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową
BF-05

Zawiłości oceniania z WF

szkolenie

BF-06

Warsztat pracy wychowawcy – praca z klasą
jako grupą, tworzenie konstruktywnych sytuacji
wychowawczych.

warsztaty

nauczyciele WF
rozpoczynający pracę
zawodową
zainteresowani
nauczyciele- wychowawcy
rozpoczynający pracę
zawodową

5
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BF-07

O czy warto pamiętać w zawodzie nauczyciela?ważne aspekty w procesie zarządzania własnym
potencjałem.

warsztaty

BF-08

Akademia duchowości: „Jak się zapalać, ale nie
spalać”.

seminarium

BF-09

Ocenienie bez ocen na lekcji religii. OK zeszyt –
jako innowacja pedagogiczna.

warsztaty

BF-10

Korelacja nauki religii z historią.

warsztaty

BF-11

Jak planować rozwój zawodowy - wsparcie
nauczycieli religii w realizacji ścieżki awansu
zawodowego.

konsultacje

CF
Kod
CF-01
CF-02
CF-03

CF-04

CF-05

zainteresowani
nauczyciele
rozpoczynający pracę
zawodową
zainteresowani
nauczyciele, oraz
rozpoczynający pracę
zawodową
nauczyciele religii oraz
zainteresowani
rozpoczynający pracę
zawodową

5

grudzień
styczeń

N

Małgorzata Burba

8

wrzesień

N

Marta Rózio

4

styczeń

N

Marta Rózio

nauczyciele religii, historii

3

po dokonaniu
naboru

N

zainteresowani
nauczyciele religii

10

po dokonaniu
naboru

N

Marta Rózio

Marta Rózio

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, specjalne potrzeby edukacyjne
Nazwa formy
Diagnoza funkcjonalna a udzielanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w szkole.
Słuchanie i dialog jako ważne formy pomocy
uczniom.
Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci
i młodzieży.
„Od działania do efektywności” - sieć wsparcia
i samokształcenia szkolnych specjalistów pedagogów, psychologów”.
Wsparcie merytoryczne nauczycieli /
specjalistów szkolnych w realizacji działań
wspomagających zaspakajanie zróżnicowanych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.

Rodzaj formy
warsztaty
warsztaty
warsztaty

Adresaci
pedagodzy i psycholodzy
szkolni, wychowawcy
pedagodzy i psycholodzy
szkolni
pedagodzy i psycholodzy
szkolni, wychowawcy,
nauczyciele

Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Osoba
odpowiedzialna

5

październik

N

Małgorzata Burba

5

luty

N

Małgorzata Burba

4

marzec

N

Małgorzata Burba

konsultacje

pedagodzy i psycholodzy
szkolni

9

październik,
luty, marzec

N

Małgorzata Burba

konsultacje

pedagodzy i psycholodzy
szkolni, wychowawcy,
nauczyciele

5

po dokonaniu
naboru

N

Małgorzata Burba

6
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CF-06
CF-07
CF-08
CF-09
CF-10
CF-11

Absolwent z przyszłością. Praca na zasobach
w kontekście ustawicznego rozwoju i idei
uczenia się przez całe życie.
Różne drogi do świętości. Motywowanie ucznia
do samorozwoju.
Nauczyciel religii realizatorem zaleceń zawartych
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
O potrzebie działań wspomagających wprowadzanie edukacji włączającej.
Kościół dla młodych – odnaleźć siebie we
wspólnocie Kościoła.
Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole

seminarium

wychowawcy, doradcy
zawodowi

5

marzec

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

warsztaty

nauczyciele religii

4

po dokonaniu
naboru

N

Marta Rózio

szkolenie

nauczyciele religii

6

po dokonaniu
naboru

N

Marta Rózio

seminarium

zainteresowani
nauczyciele

6

N

Marta Rózio

seminarium

nauczyciele religii

4

N

Marta Rózio

warsztaty

zainteresowani
nauczyciele

8

N

Jacek Rutkowski

Kod

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci

DF-01

Podnoszenie jakości edukacji włączającejrealizacja działań wspomagających zaspakajanie
zróżnicowanych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych uczniów.

warsztaty

zainteresowani
nauczyciele, specjaliści
szkolni

DF-02

Działamy na rzecz klimatu! Inspirujące zajęcia
dla uczniów z obszaru edukacji klimatycznej.

warsztaty

DF-04

I semestr

Problematyka ogólna

DF

DF-03

po dokonaniu
naboru
po dokonaniu
naboru

Design Thinking jako inspirujący model pracy
projektowej w szkole.
Tydzień Edukacji Globalnej – strategia działań
szkolnych uzdalniających do podejmowania
odpowiedzialnych decyzji.

warsztaty
warsztaty

DF-05

Innowacje w działaniu szkolnych liderów edukacji
na rzecz przyszłości Planety ( TEG 2022/23).

warsztaty

DF-06

Dobre nawyki na przyszłość- jak kształtować
u uczniów postawy na rzecz klimatu?

warsztaty

zainteresowani
nauczyciele, liderzy
edukacji na rzecz rozwoju
zainteresowani
nauczyciele
szkolni liderzy edukacji na
rzecz rozwoju, nauczyciele
– realizatorzy EG
szkolni liderzy edukacji na
rzecz rozwoju, nauczyciele
– realizatorzy EG
liderzy EG, nauczyciele

Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Osoba
odpowiedzialna

5

listopad
grudzień

N

Małgorzata Burba

5

październik

N

Małgorzata Burba

5

luty

N

Małgorzata Burba

5

październik

N

Małgorzata Burba

5

listopad

N

Małgorzata Burba

5

listopad

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

7
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DF-07

Wnioski i rekomendacje. Jak je formułować
i efektywnie wdrażać?

szkolenie

nauczyciele, liderzy
zespołów zadaniowych
w szkołach

5

październik

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

DF-08

Edukacja na rzecz Zrównoważonego Rozwojuzałożenia i metody pracy kształtujące
odpowiedzialność na środowisko naturalne.

szkolenie

nauczyciele, liderzy EG

5

listopad

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

DF-09

Sieć współpracy Szkół - Liderów Edukacji na
rzecz Zrównoważonego Rozwoju

9

I semestr

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

4

luty

N

Marta Rózio

4

styczeń

N

Marta Rózio

4

po dokonaniu
naboru

N

Marta Rózio

4

wrzesień

N

Jacek Rutkowski

4

styczeń

N

Jacek Rutkowski

4

maj

N

Jacek Rutkowski

4

maj

N

Jacek Rutkowski

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

4

I semestr

N

Jacek Rutkowski

DF-10
DF-11
DF-12
DF-13
DF-14
DF-15
DF-16
DF-17
DF-18
DF-19

szkolni liderzy edukacji na
rzecz rozwoju i EG,
inne szkolenie
nauczyciele
zainteresowani
Jak rozwijać kreatywność uczniów
zainteresowani
warsztaty
z wykorzystaniem TIK?
nauczyciele
Organizacja procesu kształcenia
zainteresowani
warsztaty
z uwzględnieniem elementów OK.
nauczyciele
Dobro wraca - wolontariat szkolny. Co można?
zainteresowani
seminarium
Co trzeba ? Dlaczego warto?
nauczyciele
Awans zawodowy nauczyciela rozpoczynającego
zainteresowani
seminarium
pracę w zawodzie
nauczyciele
Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym
seminarium
opiekunowie stażu
nauczyciela
Awans zawodowy na stopień nauczyciela
zainteresowani
warsztaty
mianowanego
nauczyciele
Awans zawodowy na stopień nauczyciela
zainteresowani
warsztaty
dyplomowanego
nauczyciele
opiekunowie samorządów
Samorząd uczniowski w szkole podstawowej
warsztaty
uczniowskich
Samorząd uczniowski w szkole
opiekunowie samorządów
warsztaty
ponadpodstawowej
uczniowskich
zainteresowani
Hejt i mowa nienawiści w szkole
seminarium
nauczyciele

8
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Kształcenie zawodowe

EF
Kod

Nazwa formy

5

wrzesień

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

5

luty

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

5

grudzień

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

5

maj

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

9

I semestr

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

EF-01

Od podstawy programowej kształcenia
w zawodzie do programu nauczania zawodu.

warsztaty

EF-02

Zintegrowany System Kwalifikacji w pracy
doradcy zawodowego i wychowawcy. Wdrażanie
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

szkolenie

doradcy zawodowi,
wychowawcy

EF-03

Doradztwo zawodowe w szkole - organizacja
i dokumentowanie realizacji.

szkolenie

EF-04

Uniwersalne aplikacje internetowe do pracy
nauczycieli przedmiotów zawodowych
i szkolnych doradców.

Doradztwo-Wspieranie-Rozwój Zawodowy - sieć

EF-06

EF-07

współpracy doradców zawodowych i nauczycieli
przedmiotów zawodowych.
Konsultacje dla nauczycieli rozpoczynających
pracę zawodową (indywidualne i zespołowe),
dotyczące opracowania i modyfikacji programów
nauczania zawodu zgodnie z nową podstawą
programową kształcenia w zawodzie.
Konsultacje indywidualne i grupowe w zakresie
modyfikacji WSDZ i wsparcia w opracowaniu
rocznych planów doradztwa zawodowego - dla
doradców zawodowych i osób odpowiedzialnych
za organizację doradztwa zawodowego w szkole

Osoba
odpowiedzialna

Adresaci
nauczyciele przedmiotów
zawodowych branżowych
szkół I i II stopnia oraz
techników

EF-05

Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Rodzaj formy

inne szkolenie

dyrektorzy szkół, szkolni
doradcy zawodowi,
nauczyciele
nauczyciele przedmiotów
zawodowych, doradcy
zawodowi
nauczyciele przedmiotów
zawodowych i szkolni
doradcy zawodowi

konsultacje

nauczyciele przedmiotów
zawodowych

9

I semestr

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

konsultacje

szkolni doradcy zawodowi

9

I semestr

N

Jolanta
Grędzińska-Kosiorek

9
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VI. DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI
Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,
Liderzy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
zaproponowana tematyka szkoleniowych rad pedagogicznych na rok szkolny 2022/2023
uwzględnia główne obszary pracy szkoły i placówki
oraz kierunki polityki oświatowej państwa.
Realizujemy również szkolenia na zamówienie szkół i placówek z innych tematów niż zaproponowano poniżej. W takim przypadku prosimy o kontakt
z Kierownikiem Filii, tel. 87 6217813 lub z konsultantem tel. 87 7770505, który ma takie szkolenie przeprowadzić.
Proponujemy współpracę w diagnozowaniu problemów w szkołach, placówkach oświatowych, pomoc w opracowaniu działań podnoszących jakość oraz
naprawczych, a także przy monitorowaniu ich realizacji.
Konsultanci W-M ODN w Olsztynie Filia w Olecku udzielają placówce kompleksowej, profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów.
Zasady tej formy współpracy prosimy uzgadniać z Kierownikiem Filii
tel. 87 6217813.

FF

Szkolenie zespołu nauczycieli na terenie szkoły/placówki

Kod

Temat / problem/ zagadnienie

FF-01
FF-02
FF-03

Organizacja wycieczek szkolnych wg aktualnych przepisów
Cyberbezpieczeństwo w szkole - wybrane zagadnienia współczesnych zagrożeń.
Od efektywnej komunikacji w szkole do dobrych relacji: nauczyciel, uczeń, rodzic.
Realizacja procesu nauczania- uczenia się oraz wsparcie psychologiczno- pedagogiczne uczniów o
zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.
Szkolne doradztwo zawodowe angażujące wszystkich nauczycieli.
Być mocnym ogniwem w zespole nauczycieli.
Motywowanie ucznia do nauki. Techniki efektywnego uczenia się.
Nadanie szkole imienia. Praca nad wyborem Patrona.
Uczeń z doświadczeniem migracji w szkole.
Jak zdobyć Certyfikat KO „Szkoła Wierna Dziedzictwu”?

FF-04
FF-05
FF-06
FF-07
FF-08
FF-09
FF-10

Czas realizacji
(maksymalna liczba
godzin
dydaktycznych)

Organizator/ prowadzący

4
4
5

Zbigniew Bogdan
Zbigniew Bogdan
Małgorzata Burba

5

Małgorzata Burba

10
5
4
6
4
4

Jolanta Grędzińska-Kosiorek
Jolanta Grędzińska-Kosiorek
Marta Rózio
Marta Rózio
Jacek Rutkowski
Jacek Rutkowski

Mając na uwadze specyfikę Państwa Szkół i Placówek
10

Filia w Olecku
oraz zróżnicowane potrzeby, podkreślamy, iż forma szkolenia, termin, miejsce
i koszt jest do uzgodnienia z Zamawiającym.

GF
Kod

Konsultacje
Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Osoba
odpowiedzialna

Rodzaj formy

Adresaci

Nauczyciel WF przed komisją egzaminacyjną
Nauczyciel jako dydaktyk i wychowawca –
wspieranie uczniów w obszarze wychowania
i profilaktyki poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno.

konsultacje

nauczyciele WF

6

maj

N

Zbigniew Bogdan

warsztaty

nauczyciele, wychowawcy,
specjaliści szkolni

6

po dokonaniu
naboru

N

Małgorzata Burba

GF-03

Jak usprawnić jakość nauczania religii w szkole?

konsultacje

nauczyciele religii

10

po dokonaniu
naboru

N

Marta Rózio

GF-04

Certyfikat KO "Szkoła wierna dziedzictwu"

konsultacje

2

I semestr

N

Jacek Rutkowski

GF-05

Awans zawodowy nauczyciela

konsultacje

2

I semestr

N

Jacek Rutkowski

GF-01
GF-02

Nazwa formy

Kursy nadające uprawnienia

UF
Kod

zainteresowani
nauczyciele
zainteresowani
nauczyciele

Nazwa formy

Rodzaj formy

Adresaci
zainteresowani
nauczyciele
wszyscy zainteresowani,
wymagane minimum
wykształcenie średnie

UF-001

Kurs na wychowawcę wypoczynku.

kurs nadający
uprawnienia

UF-002

Kurs na kierownika wypoczynku.

kurs nadający
uprawnienia

Liczba Przewidywany Odpłatność
(zł)
godzin
termin

Osoba
odpowiedzialna

36

po dokonaniu
naboru

200

Marta Rózio

10

po dokonaniu
naboru

150

Marta Rózio
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