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Plan działań online nauczycieli konsultantów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 

 na okres 25.05.2020 r. do 29.05.2020 r. 
 

Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Justyna Adamska 
 

wideodyżur Ustna informacja zwrotna 
w zdalnej edukacji 
językowej 

11:00-13:00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć współpracy 
i samokształcenia 
nauczycieli języka 
angielskiego w szkołach 
podstawowych 

Online language teaching 
tools – reflections  

16:30-18:30 27.05.2020 
(forma 
całoroczna) 

forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 
(druga grupa) 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00-13:00 27.05.2020 
28.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Giving and receiving 
formative feedback in the 
process of teaching/ 
learning English online 
PART 2 

15:00-16:30 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Magdalena 
Chylebrant - 
Karolak 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

09.00-11.00 29.05. 2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Depresja nastolatków – jak 
rozpoznać i pomóc? 

09.00-11.00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Edukacja w czasach 
pandemii wirusa COVID – 
19 – dyskusja 

11.00-12.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
https://cen.bydgoszcz.pl/informator/formy/zarejestruj.php?n=2994&k=d099c2e03ad8bad3340c3dd499b36791
https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
https://meet.google.com/gvx-ouou-mdu
https://meet.google.com/gvx-ouou-mdu
https://meet.google.com/gvx-ouou-mdu
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Mariola Cyganek wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9:00 - 11:00 28.05.2020 
 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Klub Dobrej Książki 10:00 - 11:00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00 - 12:00 25.05.2020 
26.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Jak wykorzystać aplikacje 
w telefonie do pracy na 
lekcji języka polskiego? 

11:00 - 12:00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9:00 - 10:00 29.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Jak nagrać film 
do wykorzystania na lekcji 
języka polskiego? 

9:00 - 10:00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Jerzy Durzyński wideodyżur Realizacja  podstawy 
programowej dla uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie  
w nauczaniu zdalnym 

10.00 - 12.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00 - 12.00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Danuta 
Frankowska 
 

wideodyżur  Bezpieczeństwo w kodeksie 

pracy 

9.00 - 11.00 25.05.2020 

29.05.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

9.00 - 11.00 27.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinairum Wypadki na wycieczkach 

szkolnych 

14.00 - 15.00 27.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

warsztaty online 

  

 

Odpowiedzialność 

nauczyciela za organizację 

wycieczki szkolnej 

10.00 - 13.00 28.05.2020 forma płatna 

48 zł 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/grs-exkg-qve
https://meet.google.com/fzr-ehiu-kqc
https://meet.google.com/fzr-ehiu-kqc
https://meet.google.com/erc-yvuv-psk
https://meet.google.com/erc-yvuv-psk
https://meet.google.com/erc-yvuv-psk
https://meet.google.com/erc-yvuv-psk
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Roma Gorczyca wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

8.30 - 10.30 

10.00 - 12.00 

25.05.2020 

28.05.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Ułatwmy sobie pracę, czyli 

TIK w edukacji, cz. 6 pt.  

Genial.ly - nowy poziom 

prezentacji 

13.30 - 15.30 

 

26.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Robert 
Grzybowski 
 

wideodyżur Co zostało z dziedzictwa 

papieża Jana Pawła II – 

forum dyskusyjne 

9.00 - 12.00 26.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Kroniki polskie na lekcjach 

historii (od Anonima tzw. 

Galla po Jana Długosza) 

12.30 - 15.30 28.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Robert Hejnicki wideodyżur Aplikacje internetowe 

do nauki programowania 

dla najmłodszych 

9.00 - 11.00 25.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje online (tel., 

mailowe, wideo) 

Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

na bieżąco 25-29.05. 

2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur KPPE Edupolis w edukacji 

zdalnej 

9.00 - 11.00 28.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
  

https://meet.google.com/rpf-zffz-qhb
https://meet.google.com/rpf-zffz-qhb
https://meet.google.com/gep-pnkp-pfq
https://meet.google.com/gep-pnkp-pfq
https://meet.google.com/nrm-gxnk-nfi
https://meet.google.com/nrm-gxnk-nfi
https://meet.google.com/nrm-gxnk-nfi
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Krystyna Karpińska wideowarsztaty -
zakończenie - grupa 
z Inowrocławia 

Przyjaciele Zippiego  10.00 - 12.00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur     
 

Organizacja opieki                              
w przedszkolach w okresie 
pandemii 

9.00 - 11.00 
 
 

26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideo dyżur  
 

Przedszkolne dylematy  9.00 - 11.00  27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć online dyrektorów 
przedszkoli  z rejonu 
tucholskiego 
 

Organizacja opieki                              
w przedszkolach  
zgodnie z aktualnymi 
przepisami prawa  

11.00 - 13.00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur  
 

Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00 - 11.00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć  „na starcie” 
online 
 

Zajęcia sytuacyjne 
w przedszkolu  - wymiana 
doświadczeń 

11.00 - 13.00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

kontakt mailowy, wideo                           
i telefoniczny 

Organizacja opieki                              
w przedszkolach w okresie 
pandemii 

8.00 - 14.00   29.04.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Katarzyna Karska-
Rasmus 

wideodyżur dla nauczycieli 
języka niemieckiego 

Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00 - 11.00 25.05.2020 
27.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur dla nauczycieli 
języka niemieckiego 

Rozwijanie sprawności 
językowych na lekcjach 
online 

9.00 - 11.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideospotkanie nauczycieli 
języka niemieckiego 

Corona-Krise verdeutlicht 
Notwendigkeit digitaler 
Unterrichtskonzepte – 
konwersacje w języku 
niemieckim 

13.30 - 14.30 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Wiesława 
KItajgrodzka 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Wirtualne tablice 14.00-15.00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 
 

sieć współpracy 
i samokształcenia 
dla nauczycieli geografii 

Nauczanie zdalne. 
Zobacz, jak to robią inni? 

14.00-15.00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Metody pracy w nauczaniu 
zdalnym 

10.00 -11.00 29.05.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 
 

Norbert Łysiak  

 

 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli  

9.00 - 11.00 25.05.2020 
27.05.2020 
29.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć współpracy 
i samokształcenia 
dla nauczycieli wychowania 
fizycznego online 

Muzyka jako stymulant 
aktywności fizycznej 
w szkole 

12.00 - 13.30 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Grzegorz Nazaruk 

 
 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

9.00-11.00 25.05.2020

29.05.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Co z planem nadzoru 

pedagogicznego? 

9.00-11.00 29.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium  Ocena końcoworoczna 

uczniów w kształceniu 

zdalnym 

10.00-12.00 28.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje - Przy kawie 

(online) o sprawie  

Bieżąca tematyka wg potrzeb na bieżąco forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
Izabela 
Nowakowska 

wideodyżur 
Dyskusja podczas dyżuru 

Dzień Matki – pomysły prac 
plastycznych 

10.00 - 11.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
wideodyżur 
Dyskusja podczas dyżuru 

Pomysły na zajęcia zdalne – 
Poznanie programu 
Gennially 

10.00 - 11.00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/jhi-mdqc-sbc
https://cen.bydgoszcz.pl/informator/formy/zarejestruj.php?n=3038&k=d46ea3d5149c38c30df97d6001976b73
https://meet.google.com/jhi-mdqc-sbc
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3039/760c327b70f0087bf35ef69b5c1142dc
https://meet.google.com/pue-ieor-zjy
https://meet.google.com/pue-ieor-zjy
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/rhg-dkuw-iqg
https://meet.google.com/rhg-dkuw-iqg
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Justyna Prud wideodyżur Skuteczne ocenianie 
podczas nauki zdalnej 

10.30-12.30 25.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 
9.00-11.00 26.05.2020 forma 

bezpłatna 
Link do formularza rejestracyjnego 

 

sieć współpracy  
i samokształcenia 
dla nauczycieli matematyki  
szkół ponadpodstawowych  

Efektywne metody pracy 
zdalnej z matematyki 

11.30-13.30 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 
 

Iwona 

Rostankowska 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

9.00-11.00 27.05.2020 

28.05.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

spotkanie online – 
nauczyciele języka polskiego 
szkół podstawowych 

Przygotowanie uczniów 
do egzaminu ósmoklasisty 
z języka polskiego.  Teksty 
nieliterackie. 

14.00-15.00 28.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Katarzyna Sobczak wideodyżur Warsztat pracy nauczyciela 14:00 - 15:00 25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji  
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

15:00 - 16:00 25.05.2020
26.05.2020
27.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 

warsztat online MS TEAMS na platformie 
EDUPOLIS – organizacja 
i realizacja lekcji online 

16:00- 18:00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nauczyciel musi mieć konto na 
@edupolis.pl 
Zapisz się do 26.05.2020r. 

Grażyna 
Szczepańczyk 

wideodyżur Gry planszowe i ich 
edukacyjne walory 

9.00 – 11.00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Gra planszowa? Zrób ją 
samodzielnie! 

9.00 – 12.00 26.05.2020 forma płatna 
48 zł 

Link do formularza rejestracyjnego 
 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi nauczycieli 

9.00 – 11.00 27.05.2020 
29.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Jan Szczepańczyk warsztaty Komputerowe wspomaganie 
oceniania uczniów 

9.00 - 11.00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Pomiar dydaktyczny 
i ocenianie kształtujące 

9.00 - 11.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi nauczycieli 

9.00 - 11.00 27.05.2020 
29.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

https://meet.google.com/nwt-wiix-ppr
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/2997/f1de38585b013b7db880877e38c1ec39
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/2997/f1de38585b013b7db880877e38c1ec39
https://meet.google.com/ene-quht-kco
https://meet.google.com/ene-quht-kco
https://meet.google.com/bhe-vfsk-yyr?authuser=1
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3019/4d4c069e76ec2cd40f822e3c6caa37e9
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3012/aa7c136106d5bcb6e2379be10bcedfc7
https://meet.google.com/bzr-pdfg-gsx
https://cen.bydgoszcz.pl/informator/formy/zarejestruj.php?n=3001&k=0e1f376f3bc8202feb0c656ba6c3b913
https://meet.google.com/bzr-pdfg-gsx
https://meet.google.com/dcm-qwox-aqp
https://meet.google.com/dcm-qwox-aqp
https://meet.google.com/dcm-qwox-aqp
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Wiesława 
Wyszyńska 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00-11.00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur  tematyczny Jak radzić sobie z oporem 
w zespole? 

11.00-12.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Budowanie dobrych relacji 
z rodzicami w czasie 
pandemii 

15.00-16.00 28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Ilona Zduńczuk wideodyżur Awans zawodowy 
nauczycieli - Postępowania 
kwalifikacyjne  
i egzaminacyjne na stopnie 
awansu zawodowego  

10.00 - 12.00 26.05.2020 
 

forma 
bezpłatna  

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur  Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00-12.00 
 

28.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Procedury i przebieg 
postępowania 
kwalifikacyjnego na stopień 
nauczyciela  
kontraktowego Cz. 3 

13.00-14.00 26.05.2020 
 

forma 
bezpłatna 

forma zamknięta  

webinarium Postępowanie kwalifikacyjne 
na stopień nauczyciela 
dyplomowanego 

15.00-16.00 26.05.2020 
 

 

forma 
bezpłatna 

forma zamknięta 

webinarium Procedury i przebieg 
postępowania 
egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela 
mianowanego  Cz.3 

13.00-14.00 27.05.2020 
 

forma 
bezpłatna 

forma zamknięta 

webinarium Procedury i przebieg 
postępowania 
egzaminacyjnego na 
stopień nauczyciela 
dyplomowanego  Cz.3 

15.00-16.00 27.05.2020 
 

forma 
bezpłatna 

forma zamknięta 

warsztaty 
online  
 
 

Awans zawodowy -
nauczyciel mianowany 
Postępowanie 
egzaminacyjne  na stopień 
nauczyciela mianowanego 
 
 

14.00-15.00 
 
 

28.05.2020 
 
 

forma 
bezpłatna 

forma zamknięta 

https://meet.google.com/spy-gcux-fid
https://meet.google.com/spy-gcux-fid
https://meet.google.com/spy-gcux-fid
https://meet.google.com/ftx-nvct-chx
https://meet.google.com/ftx-nvct-chx
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

Forma pracy online Temat Czas trwania Termin Koszt udziału Rejestracja na formę 

Joanna Betscher wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11.45 - 13.15 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Co, jeśli nie Power Point? 
Prezentacje na lekcji  języka 
obcego. 

12.30 - 13.15 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Małgorzata Zofia 
Chludzińska-
Kopińska 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00 - 12:30 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideospotkanie Elementy Design Thinking 
w nauczaniu języka obcego 

12:00 - 13:30 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa  
Grzanka 
 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11.00 - 13.00 
11.30 - 13.30 

27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur MetodyKawa  - „Formy 
kontaktu z rodzicami 
w trakcie nauczania 
zdalnego” - cz.2. 
Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11.00 - 13.00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa Korpusińska-
Prusak 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00 - 12.00 
11.00 - 12.30 

27.05.2020 
29.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa Kujawa kawiarenka on-line 
polonistów 

Ocenianie a e-ocenianie 15.00-160.00 25.05.2020 
 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-10.00 26.05.2020 
28.05.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Halina Murawska wideodyżur Nauczanie zdalne dla 
uczniów ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi 

13.00 - 15.00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur  dla nauczycieli 
matematyki szkół 
podstawowych 

E-ocenianie 13.00 - 14.30 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideospotkanie 
dla nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej 

Praca z uczniem uzdolnionym 
matematycznie w  edukacji 
wczesnoszkolnej 

13.00 - 14.45 29.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Elżbieta Zmarzlak wideodyżur E-ocenianie 10:00-11:00 25.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

kawiarenka online E-ocenianie: problemy 
i rozterki  uczniów oraz 
nauczycieli(dyskusja) 

13:00-14:00 26.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Konsultacje według 
potrzeb nauczycieli 

13:00-14:00 27.05.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

 

https://meet.google.com/rsu-xeed-qfb
https://meet.google.com/rsu-xeed-qfb
https://meet.google.com/jot-xpqn-sno
https://meet.google.com/jot-xpqn-sno
https://meet.google.com/jot-xpqn-sno
https://meet.google.com/jot-xpqn-sno
https://meet.google.com/vem-upzm-vbr
https://meet.google.com/mid-nhkx-htv
https://meet.google.com/mid-nhkx-htv
https://meet.google.com/mwc-pxrc-xdv
https://meet.google.com/mwc-pxrc-xdv
https://meet.google.com/mwc-pxrc-xdv
https://meet.google.com/gzf-eghm-fxp
https://meet.google.com/gzf-eghm-fxp
https://meet.google.com/gzf-eghm-fxp

