
Konferencje metodyczne 2016   ̶   W-M ODN w Olsztynie 

Lp. Temat konferencji/ problematyka Adresat Miejsce Termin 

Osoba 
odpowiedzialna 
za organizację/ 

prowadzący 

1 

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do nauki czytania 
i pisania 

nauczyciele przedszkoli 
miasta  Olsztyna 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 206 

7.09.2016 r. 
15.00-18.00 

Teresa Pupel 

nauczyciele przedszkoli 
województwa 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 201 

17.09.2016 r. 
10.00-13.00 

Teresa Pupel 

2 
Diagnozowanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych.  
Jak zainteresować dzieci astronomią?  
Projekcja dydaktyczna „Słońce kompasem, zegarem i kalendarzem” 

Nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Olsztyńskie 
Planetarium  

al. Piłsudskiego 38,  

5.09.2016 r. 
godz. 15.00 

Agnieszka Spikert 

3 Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki 

nauczyciele matematyki 
w powiatach: ełcki, 
gołdapski, olecki, piski, 
giżycki, węgorzewski - oraz 
gminie Mikołajki  
uwaga:  
z racji ograniczonej liczby 
miejsc prosimy o przesłanie 
zgłoszenia (imię i nazwisko, 
szkoła, etap edukacyjny,  
e-mail, telefon) na adres: 
paszuk@wmodn.olsztyn.pl, 
do 27.08.2016; lista osób 
zakwalifikowanych ukaże 
się na stronie 
www.wmodn.olsztyn.pl, 
31.08.2016) 
 

Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Olecku,  

ul. Kościuszki 20 

3.09.2016 r.     
godz. 11.00 

Józef Paszuk, 
Henryk Sienkiewicz 

mailto:paszuk@wmodn.olsztyn.pl
http://www.wmodn.olsztyn.pl/


Praca z uczniem zdolnym na lekcjach matematyki 

nauczyciele matematyki 
w powiatach: olsztyński, 
nidzicki, szczycieński, 
mrągowski, kętrzyński – 
miasto Olsztyn 
uwaga:  
z racji ograniczonej liczby 
miejsc prosimy o przesłanie 
zgłoszenia (imię i nazwisko, 
szkoła, etap edukacyjny,  
e-mail, telefon) na adres: 
paszuk@wmodn.olsztyn.pl, 
do 27.08.2016; lista osób 
zakwalifikowanych ukaże 
się na stronie 
www.wmodn.olsztyn.pl, 
31.08.2016) 

W-M ODN 
w Olsztynie, 

ul. Głowackiego 17 
s. 201 

10.09.2016 r.     
godz. 11.00 

Józef Paszuk, 
Henryk Sienkiewicz 

4 

Perspektywy rozwoju efektywnej polonistyki szkolnej 

nauczyciele języka 
polskiego wszystkich 
etapów edukacyjnych 

Szkoła Podstawowa  
nr 1 w Olecku,  

ul. Kościuszki 20 

3.09.2016 r. 
11.00-13.00 

Elżbieta Jermacz 
Wojciech Tański 

5 
nauczyciele języka 

polskiego wszystkich 
etapów edukacyjnych 

I LO w Olsztynie 
ul. Mickiewicza 6 

10.09.2016 r. 
10.00-13.00 

Elżbieta Jermacz 
Wojciech Tański 

6 Konferencja przedmiotowo-metodyczna 
nauczyciele informatyki 
i zajęć komputerowych 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 105 

14.09.2016 r. 
godz. 15.00 

Janusz Brojek 
Leszek Kalinowski 

7 
Ocenianie motywujące ucznia na lekcjach przyrody w klasach IV-VI 
szkoły podstawowej. Zjawiska fizyczne w nauczaniu przyrody. 
Dobór Naturalny – projekcja pod kopułą 

nauczyciele przyrody szkół 
podstawowych 

i zainteresowani tematyką 

Olsztyńskie 
Planetarium  

al. Piłsudskiego 38 

13.09.2016 r. 
15.00 – 18.00 

Alicja Szarzyńska 
Leszek Kalinowski 
Wojciech Tański 

8 
Co warto doskonalić w nauczaniu geografii w świetle wyników 
egzaminów i przemian w polskiej edukacji. Konkurs i olimpiada 
geograficzna 

nauczyciele geografii szkół 
gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

Olsztyńskie 
Planetarium  

al. Piłsudskiego 38 

19.09.2016 r. 
15.00 – 18.00 

Alicja Szarzyńska 
Leszek Kalinowski 
Teresa Wieczorek 

OKE Łódź 
Grażyna Ziółkowska 

9 
Konferencja przedmiotowo-metodyczna - proste i atrakcyjne 
doświadczenia z zakresu drgań i fal. Projekcja – Grawitacja – siła 
rządząca wszechświatem 

nauczyciele fizyki szkół 
gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych 

Olsztyńskie 
Planetarium  

al. Piłsudskiego 38 

7.09.2016 r. 
godz. 15.00 

Leszek Kalinowski 
Alicja Szarzyńska 

mailto:paszuk@wmodn.olsztyn.pl
http://www.wmodn.olsztyn.pl/


 
10 

Bezpieczeństwo na zajęciach wychowania fizycznego – zasady 
organizacji zajęć, przykłady dobrej praktyki, obowiązujące przepisy 

nauczyciele wychowania 
fizycznego gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych 

Zespół Szkół nr 4 
w Mrągowie 

os. Mazurskie 12 

31.08.2016 r. 
9.00 – 10.30 

Józef Rogowski 

nauczyciele wychowania 
fizycznego szkół 
podstawowych i edukacji 
wczesnoszkolnej  

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 105 

10.09.2016 
9.00 – 11.15, 

Józef Rogowski 

nauczyciele wychowania 
fizycznego gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych  

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 105 

10.09.2016 r. 
11.15 – 12.45 

Józef Rogowski 

Bezpieczny Mały Mistrz. Recepta na zdrowie 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej oraz 
wychowania fizycznego 
szkół podstawowych 

Szkoła Podstawowa 

w Rusi 

25.08.2016 r. 
9.00 – 12.00 

Proszę zabrać 
obuwie na 
zmianę do 

zajęć 
praktycznych 

Józef Rogowski 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej oraz 
wychowania fizycznego 
szkół podstawowych  

Zespół Szkół nr 4 

w Mrągowie 

os. Mazurskie 12 

31.08.2016 r. 
11.00 – 12.30 
Proszę zabrać 
obuwie na 
zmianę do 
zajęć 
praktycznych 

Józef Rogowski 

 
11 

 
Dzieci i młodzież w sieci – co robią w sieci? jakie rozwijają 
zdolności? jakie są zagrożenia? jak im przeciwdziałać? 

pedagodzy, nauczyciele, 
wychowawcy wszystkich 
typów szkół, pracownicy 

PP-P 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 201 

31.08.2016 r. 
14.00-17.00 

Agata Niemier, 
Barbara 

Kułakowska-
Szczepanek 

pedagodzy, nauczyciele, 
wychowawcy wszystkich 
typów szkół, pracownicy 

PP-P 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 201 

3.09.2016 r. 
9.30 -12.30 

Agata Niemier, 
Barbara 

Kułakowska-
Szczepanek 

  



12 

Edukacja dla wszystkich uczniów z niepełnosprawnościami. 
Włączanie, integracja, kształcenie specjalne – wybór, szansa, 
zagrożenia, odpowiedzialność. 

  seminarium nad zmianami w prawie oświatowym w kontekście  

 Konwencji  o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej  
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.- artykuł 24 Edukacja: 

 stan aktualny, 

 konieczne i pożądane kierunki zmian w obszarze edukacji 
uczniów z niepełnosprawnościami 

 utrudnienia i bariery w edukacji włączającej, integracyjnej 
i specjalnej 

 rekomendacje zmian  

nauczyciele szkół 
i placówek wszystkich 

typów i rodzajów 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 201 

7.09.2016 r. 
14.30-16.30 

Maria Jasińska- 
Zamarja 

13 

Diagnoza szkolna - klucz do sukcesu 
nauczyciele  

języka angielskiego 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 s.  

201 

14.09.2016 r. 
15.00-16.30 

E. Szymborska 
A. Gębska-
Gołębiewska 

„Uczysz się TY, uczę się ja – dobre praktyki dedykowane 
kontekstowej nauce języka angielskiego"  
Program Powszechnej Dwujęzyczności Dzieci  
- wybrane propozycje ćwiczeń i zabaw"  
(rejestracja na konferencje od 14.09 do 21.09, tel. 89 522 85 00) 

dyrektorzy i nauczyciele 
przedszkoli 

W-M ODN w Olsztynie 
ul. Głowackiego 17 

s. 105 

28.09.2016 r. 
14.00-16.00 

E. Szymborska 
M. Matczak, 
U. Krakowska 

14 
Organizacja pracy nauczyciela języka ukraińskiego w roku szkolnym 
2016/2017 

nauczyciele  
języka ukraińskiego 

Zespół Szkół 
z Ukraińskim Językiem 

Nauczania 
w Bartoszycach 

30.08.2016 r. 
godz. 13.00 

Lubomira Tchórz 

15 Realizacja podstawy programowej z etyki za pomocą narzędzi TIK nauczyciele etyki 
W-M ODN w Olsztynie 

ul. Głowackiego 17 
sala 204 

29.08.2016 r. 
godz. 11.00 

Bożena Osik 

16 
Metoda gier diagnostyczno-symulacyjnych- określanie  różnego 
rodzaju preferencji  i predyspozycji  uczniów 

doradcy zawodowi 
W-M ODN w Olsztynie 

ul. Głowackiego 17 
s. 204 

17.09.2016 r. 
godz. 10.00 

Ewa Wierczuk 

 

 


