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

 na okres 1.06. – 5.06.2020 r. 
 

Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Justyna Adamska 
 

konwersatorium online 
dla wykwalifikowanych  
i przyszłych nauczycieli 
języka angielskiego 
wszystkich typów szkół  
i przedszkoli 

Let’s talk in English about … 
teaching and learning 
English 

12:00-13:00 1.06.2020 forma 
bezpłatna  

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00-13:00 2.06.2020 
4.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zdalne ocenianie 
kompetencji językowych 
uczniów 

11:00-13:00 3.06.2020 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 (grupa 1) 

14:30-16:00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 

Magdalena 
Chylebrant - 
Karolak 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

09.00-11.00 1.06.2020 
5.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium 
 

Depresja z perspektywy 
nauczyciela 

16.00-18.00 02.06.2020 20 zł Link do formularza rejestracyjnego 

wideodyżur Wykorzystanie mediacji 
w sytuacji trudnej 

9.00 – 11.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
https://meet.google.com/kgz-gqnb-rqe
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/2995/cb0770d23a60077bfff9eafce8e69915
https://meet.google.com/gvx-ouou-mdu
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3042/2eb56c3c1ee483b87fd6bca9254d242c
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 1.06.2020 
4.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Klub Dobrej Książki 10:00 - 11:00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00 - 12:00 1.06.2020 
2.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Triki relaksacyjne przed 
egzaminem ósmoklasisty 

11:00 - 12:00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9:00 - 10:00 5.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje zdalne Jak wykorzystać dramę 
na lekcji języka polskiego? 

9:00 - 10:00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Jerzy Durzyński wideodyżur Ocenianie końcoworoczne 
uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

10.00-12.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00-12.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Realizacja  podstawy 
programowej dla uczniów 
niepełnosprawnych 
intelektualnie  w nauczaniu 
zdalnym 

10.00-12.00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Danuta 
Frankowska 
 

wideodyżur  Rozliczenia finansowe 

wycieczek szkolnych 

9.00 - 11.00 1.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

9.00 - 11.00 3.06.2020 

5.06.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideospotkanie 

dla dyrektorów szkół 

i placówek, którym po raz 

pierwszy powierzono 

to stanowisko 

Zasady bezpiecznego 

prowadzenia lekcji online 

14.00 - 15.00 3.06.2020 forma 

bezpłatna 

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/fzr-ehiu-kqc
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 

1.06.2020 

4.06.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
webinarium Ułatwmy sobie pracę, czyli 

TIK w edukacji, cz. 5 pt.  
Flipgrid - jak to działa? 

13.30-15.30 
 
 

2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Robert Hejnicki 

konsultacje online (tel., 

mailowe, wideo) 

Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

na bieżąco 1-5.06. 

2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Krystyna Karpińska kontakt mailowy, wideo                           
i telefoniczny 

Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

8.00-15.00 
 
  

1.06.2020 forma 
bezpłatna 
 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideo dyżur     
 

Organizowanie opieki                              
w przedszkolach w okresie 
pandemii 

9.00-11.00 
 
 

2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć współpracy 
i samokształcenia online 
dyrektorów przedszkoli                      
z rejonu bydgoskiego 

Organizowanie opieki  
w przedszkolach w świetle 
aktualnego prawa 

11.00-13.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur       
 
 

Przedszkolne dylematy 9.00-11.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć współpracy 
i samokształcenia online 
dyrektorów przedszkoli                      
z rejonu  tucholskiego 

Organizowanie opieki   
w przedszkolach  
w świetle aktualnego 
prawa 

11.00-13.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

kontakt mailowy, wideo                           
i telefoniczny 

Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

8.00-14.00 
 
  

5.06.2020 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/nrm-gxnk-nfi
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
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Katarzyna Karska-
Rasmus 

wideodyżur dla nauczycieli 
języka niemieckiego 

Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 1.06.2020 
3.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur dla nauczycieli 
języka niemieckiego 

Musik und Lieder im DaF-
Unterricht 

9.00-11.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć współpracy 
i samokształcenia 
nauczycieli języka 
niemieckiego  

Jak aktywizować uczniów 
nie tylko na lekcjach 
zdalnych? 

11.00-12.30 5.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Wiesława 
KItajgrodzka 

sieć współpracy 
i samokształcenia 
dla doradców zawodowych 

Edukacja formalna  
i nieformalna – symbioza 
czy sprzeczność interesów? 

14.00-15.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji: 
Połącz z nauczycielem konsultantem  

webinarium Informacja zwrotna  
w edukacji zdalnej 

9.00-11.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji: 
Połącz z nauczycielem konsultantem  

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 

  

https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
https://meet.google.com/uqr-srgi-jxv
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3045/de77e6e54f7532af4d21a0a70a8b8e75
https://meet.google.com/jhi-mdqc-sbc
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3046/71007ebaa0c42d58fe245f977be14502
https://meet.google.com/jhi-mdqc-sbc
https://meet.google.com/pue-ieor-zjy
https://meet.google.com/pue-ieor-zjy
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Grzegorz Nazaruk 

 
 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 1.06.2020 
3.06.2020 

forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Co z planem nadzoru 
pedagogicznego 

9.00-11.00 5.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć online współpracy 
i samokształcenia 
dyrektorów przedszkoli rejon 
bydgoski 

Awans zawodowy 
nauczycieli  w czasie 
pandemii  - nadzór 
dyrektora 

11.00-13.00 2.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem  

sieć online współpracy 
i samokształcenia 
dyrektorów przedszkoli rejon 
tucholski 

Dylematy oświatowe 
w przedszkolu 

11.00-13.00 3.05.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

sieć online współpracy 
i samokształcenia 
wicedyrektorów 

Ocena końcoworoczna 
uczniów w kształceniu 
zdalnym 

10.00-12.00 4.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

konsultacje - przy kawie 
(online) o sprawie - kontakt 
mailowy, telefoniczny 
i wideo 

Bieżąca tematyka wg potrzeb Na bieżąco forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 
email: 
grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl  

Izabela 
Nowakowska 

wideodyżur 
dyskusja podczas dyżuru 

Kufer z pomysłami 
na czytanie – Wiersze 
o Dniu Dziecka 

10.00 - 11.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur 
dyskusja podczas dyżuru 

Nowe techniki plastyczne 10.00 - 11.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur 
dyskusja podczas dyżuru 

Pomysły na zajęcia zdalne – 
konsultacje dotyczące 
programu Gennially 

10.00 - 11.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/bqe-nuaa-cau
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
https://meet.google.com/joi-xyjv-jys
mailto:grzegorz.nazaruk@cen.bydgoszcz.pl
https://meet.google.com/rhg-dkuw-iqg
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 Ocena końcoworoczna  
z matematyki w ocenianiu 
zdalnym – dylematy 
nauczyciela 

10.30-12.30 1.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
sieć współpracy  
i samokształcenia 
dla nauczycieli matematyki  
szkół podstawowych 

Efektywne metody pracy 
zdalnej z matematyki  

11.30-13.30 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Link do formularza rejestracyjnego 
 

Iwona 

Rostankowska 

wideodyżur Praca z arkuszem 
egzaminacyjnym 
ósmoklasisty – typy zadań 
i sposoby ich 
rozwiązywania  

9.00-11.00 1.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-11.00 3.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 
9.00-11.00 4.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 
spotkanie online – 
nauczyciele języka polskiego 
szkół podstawowych 

Przygotowanie uczniów 
do egzaminu ósmoklasisty 
z języka polskiego.  
Powtórzenie materiału 

14.00-15.00 4.06.2020 forma 

bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 

Połącz z nauczycielem konsultantem 

Katarzyna Sobczak wideodyżur Warsztat pracy nauczyciel 14:00 - 15:00 1.06.2020 

2.06.2020 

3.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji  
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 

nauczycieli 

15:00 - 16:00 1.06.2020 

2.06.2020 

3.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji  
Połącz z nauczycielem konsultantem 

webinarium Minecraft: Education 

Edition - edukacyjna wersja 

gry 

 

15:00 - 17:00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji  
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/nwt-wiix-ppr
https://meet.google.com/nwt-wiix-ppr
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/ene-quht-kco
https://meet.google.com/ene-quht-kco
https://meet.google.com/bhe-vfsk-yyr?authuser=1
https://meet.google.com/bhe-vfsk-yyr?authuser=1
https://meet.google.com/bhe-vfsk-yyr?authuser=1
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Grażyna 
Szczepańczyk 

wideodyżur Dzień pustej klasy – 
edukacja terenowa 

9.00 – 11.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

warsztaty on-line Rodzinne obserwacje 
przyrody 

9.00 – 11.00 2.06.2020 36 zł Link do formularza rejestracyjnego 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi nauczycieli 

9.00 – 11.00 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi nauczycieli 

9.00 – 11.00 5.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Jan Szczepańczyk warsztaty Komputerowe wspomaganie 
oceniania uczniów 

9.00 - 11.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Pomiar dydaktyczny 
i ocenianie kształtujące 

9.00 - 11.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
edukacyjnymi nauczycieli 

9.00 - 11.00 3.06.2020 
5.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

Wiesława 
Wyszyńska 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

10.00-11.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur  tematyczny Budowanie wizerunku 
skutecznego wychowawcy 

11.00-12.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

wideodyżur tematyczny Jak osiągnąć „efekt Halo” 
na pierwszym spotkaniu 
z rodzicami uczniów? 
 

11.00-12.00 4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/bzr-pdfg-gsx
http://cen.bydgoszcz.pl/zarejestruj/3043/309612312df588da226d45438e7560d7
https://meet.google.com/bzr-pdfg-gsx
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
https://meet.google.com/spy-gcux-fid
https://meet.google.com/spy-gcux-fid
https://meet.google.com/spy-gcux-fid
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Ilona Zduńczuk e-konsultacje  Awans zawodowy 
nauczycieli -  
Sprawozdanie z realizacji 
planu rozwoju 
zawodowego  

10.00-12.00 1.06.2020 
 

forma 
bezpłatna  

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

e-konsultacje 
 

Zasady korzystania z 
biblioteki szkolnej w czasie 
epidemii COVID-19 

10.00-12.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

e-konsultacje Awans zawodowy 
nauczycieli -  
Dokumentacja załączona 
do wniosku o podjęcie 
postępowania 
kwalifikacyjnego  
i egzaminacyjnego 
na stopnie awansu 
zawodowego 

15.00-16.00 
 
 
 

2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

e-konsultacje Awans zawodowy 
nauczycieli -  
Postępowanie 
kwalifikacyjne  
i egzaminacyjne na stopnie 
awansu zawodowego 
 

10.00-12.00 
 
 
 

4.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z nauczycielem konsultantem 

  

https://meet.google.com/ftx-nvct-chx
https://meet.google.com/ftx-nvct-chx
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 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Escape room na lekcjach 
języka obcego 

12.30 - 13.15 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Małgorzata Zofia 
Chludzińska-
Kopińska 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11:00 - 12:30 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideospotkanie „Disturbed practice” 
w nauczaniu języka obcego 

12:00 - 13:30 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa  
Grzanka 
 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11.00 - 13.00 
11.30 - 13.30 

1.06.2020 
3.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur MetodyKawa  
Freinetowskie 
doświadczenia. 
Nauka poprzez prowokujące 
techniki.  Technika 
swobodnego tekstu 
w nauczaniu zdalnym. 
Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

11.00 - 13.00 2.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa Korpusińska-
Prusak 

wideodyżur Nawiązanie współpracy 
z nauczycielami biologii 

10.00 - 12.00 
11.00 - 12.30 

3.06.2020 
5.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Ewa Kujawa wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

9.00-10.00 1.06.2020 
4.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Kreatywna pedagogika, 
czyli jak zachęcić uczniów 
do współpracy, kiedy zbliża 
się koniec roku w edukacji 
zdalnej 

9.00-10.00 2.06.2020 
 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Halina Murawska wideodyżur Nauczanie zdalne dla 
uczniów ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi 

13.00-15.00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

Sieć współpracy 
i samokształcenia 

Sieć współpracy nauczycieli 
(organizacja i 
podsumowanie konkursu 
Liga Zadaniowa) 

13.00-14.30 3.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Zgodnie z potrzebami 
nauczycieli 

13.00-14.45 5.06.2020 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
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Imię i nazwisko 
prowadzącego 

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

Elżbieta Zmarzlak wideodyżur Kreatywne pisanie 10:00-11:00 1.06.2020 forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

wideodyżur Zgodnie z  potrzebami 
nauczycieli 

13:00-14:00 2.06.2020 
3.06.2020 

forma 
bezpłatna 

Nie wymaga rejestracji 
Połącz z doradcą metodycznym 

 

https://meet.google.com/gzf-eghm-fxp
https://meet.google.com/gzf-eghm-fxp

