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Zakres pomocy w kształceniu na odległość

1.

Mieczysława

Adamczuk

Doradca metodyczny
języka angielskiego

madamczuk@lscdn.pl

Google Disc, dokumentowanie pracy zdalnej. pomoc w
wykorzystaniu interaktywnych platform dla uczniów i
nauczycieli wydawnictw np. Macmillan, Pearson i
innych,
Wprowadzenie do usługi Office365, udostępnianie
dokumentów, praca zdalna.
Zakładanie wirtualnej klasy w Teams, tworzenie
zespołów, notesu zajęć, obsługa zadań.
Tworzenie testów on-line w Forms.
Aplikacja Kahoot w pracy domowej online.
Aplikacja ZOOM jako narzędzie wspierające proces
nauczania w edukacji zdalnej.

2.

Małgorzata

BierczyńskaOsuch

Doradca metodyczny
języka niemieckiego

mbierczynska@lscdn.pl

3.

Beata

Chmura

Nauczyciel konsultant

bchmura@lscdn.pl

4.

Jan

Ciepałowicz

Nauczyciel konsultant

jciepałowicz@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie profilaktyka, wychowanie
pomoc psychologiczna.

5.

Ewa

Czerniecka

Nauczyciel konsultant

eczerniecka@lscdn.pl

6.

Małgorzata

Czuj

Nauczyciel -konsultant
edukacji artystycznej

mczuj@lscdn.pl

G Suite, w tym Google Classroom, Hangouts Meet;
Moodle 2.8; metodyka ustawicznego kształcenia na
odległość – polecam mój artykuł bit.ly/Ew21Cze.
Pomoc merytoryczna i metodyczna drogą e-mailową

7.

Elżbieta

Ćwir

Doradca metodyczny

ecwir@lscdn.pl

Przekazywanie materiałów i zadań do pracy z
uczniami.

8.

Ryszard

Daczyszyn

Doradca metodyczny

rdaczyszyn@lscdn.pl

Tworzenie lekcji na platformie e-learningowej Moodle
oraz Classroom Google

9.

Ewa

Dębska

Doradca metodyczny

edebska@lscdn.pl

Udostępnianie materiałów na dzienniku elektronicznym
z wykorzystaniem dysku zewnętrznego. Konsultacje
w zakresie dostępności materiałów edukacyjnych
wspomagających kształcenie zdalne do przedmiotów
zawodowych.

Dni tygodnia i godziny
konsultacji online i tel.
Zgodnie z planem dyżurów
LSCDN i online.
Wtorek 16:00-17:30
środa 16:00-17:30
piątek 16:00-16:45

Poniedziałek
15.30- 17.00
wtorek
15.30 – 17.00
środa
15.30 – 17.00
Poniedziałek – piątek
godz. 8.00-10.00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo, meet.google.com.
Online wtorek i czwartek
14.00-15.00
środa-12.00-17.00
czwartek 8.00-12.00
piątek: 9.00-16.00
Poniedziałek
11:30 – 14:15
Wtorek
11:00 – 15:00
Wtorek, środa, czwartek
w godzinach
od 10.00 do 11.30
Wtorek 9:00- 13:00
Czwartek 8:00- 14:00
Piątek 12:00- 14:00

10.

Wanda

Dubiel

Doradca metodyczny
wychowania
przedszkolnego

wdubiel@lscdn.pl

Udostępnianie nauczycielom materiałów i zadań do
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym w
szczególności propozycji autorskich nagrań zajęć w
formie audycji.
Przekazywanie aktualnych informacji za pomocą strony
internetowej przedszkola w zakładce doradca
metodyczny, Polecanie stron internetowych :
webinariów „Uczę zdalnie”.
Narzędzia do pracy zdalnej:
G Suite (Dysk Google, Classroom, Hangouts)
Khan Academy, Moodle
Narzędzia do utrwalania wiedzy – Quizlet,
LearningApps, Kahoot.
Narzędzia do sprawdzania wiedzy (tworzenie testów
on-line) – Google Form.
Narzędzia do tworzenia i edycji grafiki – Canva.
Narzędzia do tworzenia zadań domowych i dzieleniem
się zasobami z uczniami - Padlet.
Tworzenie uczniowskiego e-portfolio – Blogger.
Narzędzia do streamingu (prowadzenie lekcji online)
G Suite (narzędzia Google - Meet, Hangouts,
formularze), Zoom, ClickMeeting;
Narzędzia do tworzenia materiałów i sprawdzania
wiedzy uczniów
Padlet, Voki, Canva, Test portal, Quizziz, Quizlet,
Genial.ly, Learningapps, Kahoot, Flipgrid, Comica,
CamScanner, Stop Motion Studio, FilmoraGo, Quiver,
Wakelet, Wordwall,
webinaria, szkolenia 1:1, rozmowy telefoniczne,
komunikatory, każdy bezpieczny wybrany przez
nauczyciela sposób
- webinar “Aplikacja Kahoot” - 19.03.2020 (49 osób)
-webinar “Uczę zdalnie” 23, 24, 25, 26 i 27.03.2020
(250 osób)
- webinar “ZOOM na Zoom” (50 osób)

Od poniedziałku do piątku
w godz. 14:00-16:00
(dostępność telefoniczna,
online) oraz w zależności od
potrzeb zainteresowanych
nauczycieli

11.

Maria

Dudek

Doradca metodyczny

mdudek@lscdn.pl

12.

Maria

Dworzycka

Doradca metodyczny
języka polskiego

mdworzycka@lscdn.pl

13.

Marzena

Dybcio

Nauczyciel konsultant

mdybcio@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie kształcenia specjalnego i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

mfilipowski@lscdn.pl

Wykorzystanie TIK w nauczaniu zdalnym.

Wtorek czwartek
godz. 10.00-13.00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo, meet.google.com.
Poniedziałek
Wtorek
Czwartek

14.

Marek

Filipowski

Nauczyciel konsultant

Poniedziałek –
14.00 – 16.00
Wtorek –
14.00-16.00
Środa –
13.00-14.00
Czwartek –
13.00-15.00
Piątek
10.00-12.00
Od poniedziałku
do soboty włącznie
w godz. 8:00 – 18:00

15.

Joanna

Galant

Doradca metodyczny
języka angielskiego

jgalant @lscdn.pl

Interaktywne platformy dla uczniów i nauczycieli
Pearson, eDesk, ePanel, Macmillan mee i Staffroom,
platform Quizlet, Quizizz, Animoto.

16.

Jolanta

Gandecka

jgandecka @lscdn.pl

Kontakty przez grupy dyskusyjne online messengere

17.

Hanna

Głos

Doradca metodyczny
wychowania do życia
w rodzinie
Doradca metodyczny
informatyki, szkoła
podstawowa

hglos@lscdn.pl

Wideokonferencja np na: whatsApp, skype

18.

Lidia

Golba

Doradca metodyczny

lgolba@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie pomocy psychologicznopedagogicznej; wsparcie w sytuacjach trudnych.

19.

Artur

Gontarz

Nauczyciel konsultant
ds. edukacji
zawodowej

agontarz@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie organizacji kształcenia oraz
zgodnie z wprowadzonymi regulacjami prawnymi
zawodowego (w szkołach ponadpodstawowych i
policealnych oraz w pozaszkolnych formach
kształcenia ustawicznego).
Konsultacje w zakresie dostępności materiałów
edukacyjnych wspomagających zdalne kształcenie
zawodowe dla poszczególnych zawodów.

20.

Bożena

Goszczyńska

Doradca metodyczny
edukacji
wczesnoszkolnej

bgoszczynska@lscdn.pl

Edukacja wczesnoszkolna

21.

Joanna

Grochola

jgrochola@lscdn.pl

22.

Elżbieta

Grzybek

Edukacja artystyczna z podziałem na wychowanie
przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, II etap
edukacyjny
Pomoc nauczycielom w prowadzeniu zajęć online za
pomocą komunikatora zoom, office365 teams,
udostępnianie materiałów do pracy online z uczniem.

23.

Małgorzata

Guellard

Nauczyciel konsultant
ds. edukacji
artystycznej
Doradca metodyczny
fizyki dla szkół
podstawowych i
ponadpodstawowych
Doradca metodyczny
edukacji
wczesnoszkolnej

egrzybek@lscdn.pl

mguellard@lscdn.pl

Pomoc merytoryczną i metodyczną w zakresie edukacji
wczesnoszkolnej

Zgodnie z harmonogramem
podanym na stronie lscdn:
Pon. 16:00-16:45
Środa 11:;45-12:30
Dodatkowo kontakt on-line
i tel. w miarę bieżących
potrzeb nauczycieli oraz
w piątek w godz. 9-15
Od poniedziałku
do piątku
9.00-18.00
Poniedziałek
17.00-18.45
czwartek
12.00-13.00
Wtorek, środa, czwartek
14:00 - 15:00
telefonicznie, mailowo,
meet.google.com
Poniedziałek
8:00-15:00
Wtorek
11:00-18:00
Środa
8:00-15:00
Czwartek
11:00-18:00
Piątek
8:00-15:00
Pn.11.00-12.30
wt.13.00-15.15
śr.11.00-13.15
czw.10.30-12.00
Pon-pt
8.00-15.00
Poniedziałek 15.00-17.00
Piątek 15.00-17.00
Poniedziałek
Środa
9.00- 12.00

24.

Jolanta

Horbowiec

Nauczyciel konsultant
ds. przedmiotów
humanistycznych

jhorbowiec@lscdn.pl

25.

Bożena

Jarmuł

Doradca metodyczny
informatyki

bjarmul@lscdn.pl

26.

Dorota

Jaśkowska

Doradca metodyczny
języka polskiego

djaskowska@lscdn.pl

27.

Józef

Jaśkowski

Doradca metodyczny
matematyki

jjaskowski@lscdn.pl

28.

Natalia

Jaślikowska

Doradca metodyczny

njaslikowska@lscdn.pl

29.

Agnieszka

Kałakucka

Nauczyciel konsultant

akalakucka@lscdn.pl

30.

Marzena

Karwowska

Nauczyciel konsultant

mkarwowska@lscdn.pl

31.

Marek

Kołcon

Doradca metodyczny
historii i wiedzy o
społeczeństwie

mkolcon@lscdn.pl

Wykorzystanie
e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i w uczeniu
się;
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach
języka polskiego.
Office365 w kształceniu na odległość – dyski
zewnętrzne, testy, materiały dla uczniów i wspólne
materiały dla nauczycieli.
Narzędzia google w pracy zdalnej, – dyski zewnętrzne,
testy, materiały dla uczniów i wspólne materiały dla
nauczycieli.
Telekonferencje.
Ujednolicenie pracy szkoły w zakresie kształcenia na
odległość.
Szkolenia online: formularze Google – sprawdziany,
TIK w edukacji, ZOOM, classroom.
Szkolenie z tworzenia formularzy Google (testy i
sprawdziany) oferta na stronie lscdn.
Prowadzenie wideolekcji przy pomocy programu
Zoom.
Prowadzenie wideolekcji przy użyciu narzędzi Gsuite
Google – meet.
Wykorzystanie narzędzi Google – classroom – do
kontaktu z uczniem – przekazywanie materiałów
dydaktycznych.
Język angielski.
Moodle – w zakresie tworzenia materiałów,
komunikacji. Messenger – Aplikacja w Google Play.
Komunikacja w usłudze Hangouts Meet.
Wspólne opracowywanie materiałów z fizyki (SP i LO)
przeznaczonych do umieszczenia na platformie
Moodle, o ile nauczyciel ma do takiej dostęp w
macierzystej placówce, a uczniowie mają pozakładane
konta na tej platformie - warunek konieczny.
Google classroom, zoom meetings.

Pn.-pt.
9.00-17.00

Wtorek
16:30-18:00
Czwartek
15:00-16:30

Zgodnie z harmonogramem
dyżurów metodycznych
pon. 15.00 – 16.30
Zgodnie z harmonogramem
Czwartek
15:00-16:30

Pn 7.30-10.30
wt 8.00-11.00
śr 8.00-11.00
Poniedziałek - piątek
14.00-18.00
Poniedziałek, Środa, Piątek
10.00 -12.00

Od poniedziałku do piątku,
godz. 15:00-16:00

32.

Weronika
Barbara

Kołtun

Nauczyciel konsultant
ds. edukacji
wczesnoszkolnej

weronikabkoltun@lscdn.pl

E-maile- opracowanie materiałów i telefonicznie.

33.

Ks. Andrzej

Konachowicz

Doradca metodyczny
ds. nauczania religii

akonachowicz@lscdn.pl

G-Suite, Moodle, Office 365, RODO i bezpieczeństwo
w Internecie

34.

Barbara

Kostrobała

Nauczyciel konsultant

bkostrobala@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie kształcenia specjalnego i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

35.

Iwona

Kowal

Doradca metodyczny
języka polskiego w SP

ikowal@lscdn.pl

Praca zdalna na lekcjach języka polskiego.

36.

Iwona

Kowalewska

Doradca metodyczny
pedagog

ikowalewska@lscdn.pl

Konsultacje: pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
wsparcie w kryzysie, radzeniu sobie ze stresem,
lękiem, emocjami (Classroom, Meet, MS Team).

37.

Teresa

Kozioł

Nauczyciel konsultant

tkoziol@lscdn.pl

38.

Bogdan

Leszczuk

Nauczyciel konsultant

bleszczuk@lscdn.pl

39.

Bożena

Lewtak

Nauczyciel konsultant

blewtak@lscdn.pl

40.

Magdalena

Lis

mlis@lscdn.pl

41.

Dorota

LorencPasieczna

Doradca metodyczny
języka polskiego
Doradca metodyczny

Projekt edukacyjny jako WebQuest na Bloggerze.
Blogodydaktyka.
Prowadzenie videorozmów (Google Hangouts, Live
streaming video w grupie szkoleniowej na Facebooku).
Narzędzia e-learningu wspomagające edukację
historyczną i obywatelską
Wspomaganie szkół i placówek (w tym szkół i
placówek specjalnych) w zakresie wychowania, opieki i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
profilaktyki; Organizacja i metody pracy z uczniem
niepełnosprawnym.
Prowadzenie lekcji on-line przez Skype, tworzenie
testów na Quizziz, prowadzenie bloga na Bloggerze.
E-learning
Podręcznik internetowy Włącz Polskę.

dlorenc@lscdn.pl

Poniedziałek
15.30 -17.30
Wtorek
15.30 -17.30
Środa
15.30 -17.30
Pon. 8.00-10.00
wt. 8.00-10.00
śr. 9.00-12.00
czw. 9.00-12.00
pt. 18.00-20.00
sob.16.00-17.00
nied.18.00-20.00
Wtorek czwartek
g. 13.00-15.00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo, meet.google.com
Czwartek
12: 00 – 14:00
piątek
10:00 – 13:00
Poniedziałek, środa
11.00 - 12.00
piątek 15.00 - 16.00
telefonicznie, mailowo
meet.google.com.
Wtorek, środa
12.00-15.00
Zgodnie z harmonogramem
pracy
Wtorek
12.00 – 13.00
za pośrednictwem
meet.google.com
Od poniedziałku do piątku
15.00 -16.00.
Poniedziałek – piątek
9:00-12:00

42.

ks. Jan

Łukaszuk

Nauczyciel konsultant

ksjan@o2.pl

Religia prawosławna.

43.

Marek

Maciąg

Doradca metodyczny

mmaciag@lscdn.pl

Konsultacje w zakresie kształcenia specjalnego
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

44.

Anna

Maciukiewicz

Doradca metodyczny,
religia

amaciukiewicz@lscdn.pl

TIK w nauczaniu religii,
formy pracy zdalnej, szkolenienie online,
Google Hangouts Meet

45.

Andrzej

Mazurkiewicz

amazurkiewicz@ls cdn.pl

Szkoła Podstawowa i Ponadpodstawowa

46.

Renata

Michalczuk

Doradca metodyczny
fizyki
Nauczyciel konsultant
przedmioty mat-przyr.

rmichalczuk@lscdn.pl

47.

Grażyna

Miller

Nauczyciel konsultant

gmiller@lscdn.pl

48.

Agnieszka
Maciej

Doradca metodyczny
matematyki
Nauczyciel konsultant
TIK

amuszynska@lscdn.pl

49.

MuszyńskaBrzyska
Niebrzydowski

50.

Grzegorz

Nogas

Doradca metodyczny,
informatyka

gnogas@lscdn.pl

Jak utworzyć kanał komunikacyjny Discord? Instrukcja
obsługi.
e-podreczniki.pl.
Narzędzia e-learningu wspomagające edukację
polonistyczną
Wykorzystanie narzędzi Google – classroom, disc itd.,
aplikacja Zoom, Office 365 Teams.
Szeroko rozumiane usługi Google,
a w tym:
pomoc w konfiguracji i administrowaniu G Suite,
Classroom w nauczaniu online,
Dysk Google w nauczaniu online,
Google Meet w nauczaniu online,
inne aplikacje Google w nauczaniu online.
Inne aplikacje i usługi online:
mapy myśli w Coggle,
Quizizz w nauczaniu online,
TEDed w nauczaniu online,
LearningApps w nauczaniu online,
EducaPlay w nauczaniu online, itp.
Inne niż Google platformy do nauczania online (uwaga
na RODO) myownconference, clickmeeting
Pomoc techniczna w konfiguracji i obsłudze
oprogramowania, wybór optymalnej platformy
wzajemnej komunikacji w nauczaniu zdalnym.

mniebrzydowski@lscdn.pl

Poniedziałek
7.30-11.00
wtorek
8.00-15.00
środa
8.00-15.00
Poniedziałek, środa
14.00 - 15.00
telefonicznie, mailowo,
meet.google.comMessenger.
(login: Doradca Lscdn)
Codziennie od 15.00

Pon.- Piątek
13 00-20 00
Wtorek-9.00-11.00
Środa 10.00-13.00
Zgodnie z harmonogramem
pracy
Poniedziałek 13.30-15.00,
Czwartek 14.00-15.00
Poniedziałek:
15:30 - 19:00
wtorek:
15:30 - 19:00
środa:
15:30 - 19:00
czwartek:
15:30 - 19:00
piątek:
15:30 - 19:00

Poniedziałek – piątek
9.00-15.00

51.

Magdalena

Nowosielska

Doradca metodyczny
informatyki

mnowosielska@lscdn.pl

52.

Bogdan

Opoń

Doradca metodyczny
z religii

bopon@lscdn.pl

53.

Bożena

Palikot

Doradca metodyczny
edukacji
wczesnoszkolnej

bpalikot@lscdn.pl

54.

Elżbieta

Papiernik

epapiernik@lscdn.eu

55.

Bernarda

Paszko

Doradca metodyczny
wychowania
fizycznego
Doradca metodyczny
języków romańskich

56.

Ewa

Pietrzak

Nauczyciel doradca
biologii

epietrzak@lscdn.pl

57.

Jacek

Podkościelny

jpodkoscielny@lscdn.pl

58.

Dorota

Pomian

Doradca metodyczny
geografii
Nauczyciel konsultant

59.

Gabriela

Porzyć

Nauczyciel konsultant

gporzyc@lscdn.pl

60.

Katarzyna

Poterewicz

Doradca metodyczny
wychowania
przedszkolnego

kbielecka@lscdn.pl

bpaszko@lscdn.pl

dpomian@lscdn.pl

Pomoc w uruchomieniu usługi Office365.
Zakładanie kont w Office365.
Wprowadzenie do usługi Office365, udostępnianie
dokumentów, praca zdalna.
Zakładanie wirtualnej klasy w Teams, tworzenie
zespołów, notesu zajęć, obsługa zadań.
Tworzenie testów on-line w Forms.
Wykorzystanie platform typu Zoom, Getresponse i inne,
do prowadzenie webinariów , streaming online np. za
pomoca OBS Studio /konfiguracja i podłączenie
urządzeń peryferyjnych/, tablica elektroniczna Explain
Everything i inne.
Jak organizować pracę zdalną w trybie offline
w edukacji wczesnoszkolnej?
Jak organizować pracę zdalną w trybie online
w edukacji wczesnoszkolnej?
Jak bezpiecznie pracować z uczniami kl. I – III w sieci?
Przyjazne aplikacje sieciowe i ich zastosowanie.
W jaki sposób komunikować się z uczniami klas I – III
z zachowaniem bezpieczeństwa w sieci?
W jaki sposób korzystać z zasobów sieci. Prawa
autorskie Licencje Creative Commons?
E-learning w wychowaniu fizycznym, merytoryczne
aspekty zajęć WF w pracy zdalnej (ocena ucznia z WF,
planowanie pracy, dobór treści kształcenia).
Pomoc w prowadzeniu zajęć za pomocą komunikatora
zoom. Udostępnianie materiałów do pracy online
z uczniami.
Pomoc merytoryczna i metodyczna w zakresie
realizacji podstawy programowej z biologii – szkoła
podstawowa i ponadpodstawowa.
Nauczanie geografii w szkole podstawowej
i ponadpodstawowej
Konsultacje wsparcie w zdalnym nauczaniu języków
obcych, wsparcie w zmianie, w stresie, motywowanie
uczniów do pracy zdalnej.
Moodle – w zakresie tworzenia materiałów,
komunikacji. Messenger – Aplikacja w Google Play.
Komunikacja w usłudze Hangouts Meet.
Doradztwo zawodowe w pełnym wymiarze,
prowadzone z zastosowaniem zdalnych źródeł
komunikacji, jak e-mail, telefon

Poniedziałek
16.00-17.30
środa
16.00-17.30
czwartek
16.00-16.45
Poniedziałek - piątek
9.00-12.00

Poniedziałek
godz. 14.00 – 17.00
Środa godz. 14.00 – 17.00
Piątek godz. 14.00 – 17.00

Piątek 14.00-16.00
Poniedziałek 15.00-17.00
Piątek 15.00-17.00
Wtorek
12. 00 - 14. 00
Piątek
10.00 - 14.00
Środa i piątek
od 14.30 do 15.30
Środa, piątek
9.00-11.00
Czwartek 15.00 – 17.00
Poniedziałek - piątek
10.00-14.00
Pon 10.00-13.00
wt 10.00-14.00
czw 12.00-14.00
pt 10:30-12:30

61.

Paweł

Pyc

Doradca metodyczny
informatyki

ppyc@lscdn.pl

Pomoc w zakresie wdrożenia i korzystania z usług G
Suite w szczególności Google Classroom.
Ogólna pomoc w zagadnieniach IT i informatycznych.
Zachęcam do kontaktu:
e-mail ppyc@lscdn.pl,
platforma e-learningowa Google Classroom w ramach
zajęć „Kształcenie na odległość” (kod zajęć: r7dubpo),
komunikator Google Hangouts.
ppyc@lscdn.pl.
Classroom

Poniedziałek – piątek 8:00 –
12:00

62.

Renata

Radlińska

rradlinska@lscdn.pl

63.

Anna

Radziwiłko

Doradca metodyczny
edukacji
wczesnoszkolnej
Nauczyciel konsultant

aradziwilko@lscdn.pl

Konsultacje, wsparcie w zmianie, w stresie,
motywowanie uczniów do pracy zdalnej, współpraca w
zespole nauczycieli.

Doradca metodyczny
wychowania
przedszkolnego

arejmak@lscdn.pl

Reniszak

Nauczyciel konsultant

ereniszak@lscdn.pl

Prowadzenie indywidualnych konsultacji z
nauczycielami wychowania przedszkolnego przy
wykorzystaniu poczty e-mail oraz telefonicznie.
Pomoc nauczycielom podczas opracowywania narzędzi
do pracy on-line z dziećmi;
Przekazywanie nauczycielom materiałów ze szkoleń
Gmail,
Dysk Google – udostępnianie dokumentów,
Komunikator Hangouts, Classroom,
Epodreczniki,
Dziennik Vulcan, LearningApps, Akademia Khana

Codziennie
12-13.00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo, korzystanie
z meet.google.com do pracy
zespołowej.
Poniedziałek11.00-14.00
Wtorek11.00-14.00,
Środa14.00-17.00
Poniedziałek
8:00-9:00
Wtorek
8:00-9:00
Środa
13:00-14:00
Czwartek
14:00-15:00

64.

Anna

RejmakKonopska

65.

Elżbieta

66.

Elżbieta

Senderska

Doradca metodyczny

esenderska@lscdn.pl

67.

Piotr

Skubiński

Doradca metodyczny
języka angielskiego

pskubinski@lscdn.pl

Platforma Moodle,
Tworzenie strony www z formularzami umieszczenie na
tanim hostingu.
Konfiguracja i prowadzenie bloga.
Tworzenie materiałów interaktywnych, przydatne
narzędzia internetowe stosowane w nauczaniu na
odległość, komunikacja w e-learningu, zasoby
internetowe stosowane w e-learningu w zakresie języka
angielskiego, Platforma Moodle, Google Apps.

Codziennie
16.00-20.00

Każdego dnia
8.00-10.00 oraz
16.00-18.00
Poniedziałek: 11.30-13.30
Wtorek: 12.30-14.00
Czwartek: 8.00-9.30

68.

Beata

Soboń

Nauczyciel konsultant

bsobon@lscdn.pl

Konsultacje, wsparcie w zmianie, w stresie,
motywowanie uczniów do pracy zdalnej pomoc
psychologiczno-pedagogiczna

69.

Joanna

Soboń

Nauczyciel konsultant

jsobon@lscdn.pl

Narzędzia e-learningu wspomagające proces pomocy
logopedycznej

70.

Bożena

Stępień

Doradca metodyczny

bstepien@lscdn.pl

71.

Anna

Szum

Doradca metodyczny

aszum@lscdn.pl

Kształcenie zawodowe; przedmioty ekonomiczne,
rolnicze. Pomoc w pracy na platformie moodle.
Platforma Moodle, Microsoft Teams.

72.

Piotr

Szymański

Nauczyciel konsultant
wychowania
fizycznego i edukacji
dla bezpieczeństwa

pszymanski@lscdn.pl

Kształcenie z wykorzystaniem
wybranych aplikacji G Suite /G Mail, Dysk Google,
Meet, Classroom/.
Realizacja procesu kształcenia z wf w warunkach
domowych.
Wykorzystanie platformy epodreczniki.pl
w nauczaniu edukacji dla bezpieczeństwa.

73.

Joanna

Tarasiewicz

jtarasiewicz@lscdn.pl

Organizacja zdalnego warsztatu pracy n-la
bibliotekarza.

74.

Małgorzata

Tetiurka

mtetiurka@lscdn.pl

Zastosowanie Zoom i Flipgrid w nauczaniu zdalnym
języka angielskiego.

Poniedziałek, wtorek, środa
godz. 9.00 - 12.00

75.

Beata

btrzcinska@lscdn.pl,

Tomasz

Nauczanie on-line, G-Suite,
e-podręczniki itp.
Nowoczesne technologie w wychowaniu fizycznym.

Codziennie 12-15

76.

TrzcińskaStaszczyk
Turowski

Doradca metodyczny
nauczycieli
bibliotekarzy
Specjalista ds.
języków obcych i
języków mniejszości
narodowych
Doradca metodyczny
matematyki
Doradca metodyczny
wychowania
fizycznego

Codziennie
13.00 – 15.00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo,
Poniedziałek wtorek
9.00 - 11.00
meet.google.com
Poniedziałek - piątek 9:00 11:00
za pośrednictwem telefonu,
mailowo.
Poniedziałek, wtorek 1011.00 meet.google.com
Wtorek, Środa w godzinach
10.00 -14.00
Poniedziałek
13.15-15.00
Wtorek
12.30-14.00
Poniedziałek
10.00 – 17.00
Wtorek
8.00 – 15.00
Środa
8.00 – 15.00
Czwartek
8.00 – 15.00
Piątek
8.00 – 15.00
Poniedz. - piątek
godz. 15:00-17:00.

tturowski@lscdn.pl

Poniedziałek-piątek
10:00-11:30

77.

Barbara

TurskaPaprzycka

Doradca metodyczny
techniki, nauczyciel
techniki i informatyki

bturska@lscdn.pl

78.

Janusz

Warszewski

Nauczyciel konsultant

jwarszewski@lscdn.pl

79.

Beata
Wiesława

Doradca metodyczny
języka polskiego
Doradca metodyczny
języka niemieckiego

bwasilewska@lscdn.pl

80.

WasilewskaWnuk
Wąsik

81.

Magdalena

Wierak

Doradca metodyczny
języka niemieckiego

mwierak@lscdn.pl

82.

Zbigniew

Wiertel

Doradca metodyczny
muzyki

zwiertel@lscdn.pl

83.

Beata

Wilkołaska

Nauczyciel konsultant

bwilkolaska@lscdn.pl

84.

Justyna

Włosek

Doradca metodyczny

jwlosek@lscdn.pl

85.

Anna
Elżbieta

Doradca metodyczny
historii i wos
Doradca metodyczny
matematyka

awnuk@lscdn,pl

86.

WnukBednarczyk
Wojtowicz

wwasik@lscdn.pl

ewojtowicz@lscdn.pl

Sposoby komunikowania się z uczniem, platformy
edukacyjne, instalacja oprogramowania, sposób
użytkowania danego oprogramowania, wykorzystanie
narzędzi TIK, tworzenie materiałów dydaktycznych z
wykorzystaniem narzędzi TIK, zadania i prace
wytwórcze możliwe do wykonania czasie stanu
epidemii
Platformy G Suit, MOODLE, inne zagadnienia
dotyczące pracy zdalnej
Wykorzystanie narzędzi Google – classroom, disc itd.,
aplikacja Zoom, Office 365 Teams.
Pomoc merytoryczna i metodyczna drogą e-mailową i
telefoniczną.
Zakładanie wirtualnej klasy w aplikacjach
LearninngApps i Quizizz
Tworzenie testów on-line w Formie
Aplikacja Quizizz w pracy domowej online.
Wykorzystanie platform edukacyjnych typu:
quizizz.com, wordwall.net/pl, kahoot.com do tworzenia
ćwiczeń, testów i zadań online.
Platforma e podręczniki
platforma edukacyjna www.squla.pl.
Quizizz, LearningApps, EdPuzzle
Generatory kodów QR, Padlet, Voki
webinary na platformie ClickMeeting., Meet na dysku
Google, narzędzia ICT w nauczaniu muzyki
LekcjaEnter.
Moodle – w zakresie tworzenia materiałów,
komunikacji. Komunikacja w usłudze Hangouts Meet.
Usługa OneDrive.
Konsultacje dotyczące opracowanych i
przygotowanych materiałów dydaktycznych,
pośredniczenie w wymianie materiałami i ćwiczeniami.
TIK w nauczaniu przedmiotów zawodowych
ekonomicznych.
Praca zdalna na lekcjach historii i wos
Aplikacje wspierające nauczanie zdalne Padlet,
Quizlet, LearningAps, Quizizz. Tworzenie ćwiczeń na
portalu Wordwall, tworzenie lekcji na platformie elearningowej Moodle Google Classroom oraz epodręczniki.pl.

Od poniedziałku do piątku

Pon., środa
10.00-12.00
Zgodnie z harmonogramem
konsultacji
Pn 16.30 – 17.30
Wt 16.30 – 17.30

Pn 13:00 - 17:00
wt 13:00 - 16.00
Codziennie, do uzgodnienia

Poniedziałek - piątek
11.00-15.00
wtorek 15.15 – 16.15,
środa 14.20 – 15.20
piątek 10.00 – 11.30
Środa – 14.00-15.00
Czwartek 13.00-14.15
Poniedziałek – czwartek
11.00 - 14.00

87.

Janusz

Woźniak

Doradca metodyczny
edukacji
wczesnoszkolnej
Konsultant ds.
katechezy

jwozniak@lscdn.pl

G-Suite, Włącz Polskę, Skype, Epodręczniki, Zoom

Pn – pt,
od 9:00 do 11:00

88.

Barbara

Wysokińska

bwysokinskabp@lscdn.pl

Religia katolicka - praca zdalna.

Wysokińska

Nauczyciel konsultant
ds. przedmiotów
matematycznoprzyrodniczych

bwysokinska@lscdn.pl

Piotr

Zdrojko

pzdrojko@ lscdn.pl

Anna

Zielińska

Nauczyciel konsultant
Doradca metodyczny
z języka polskiego

Komunikator messenger do prowadzenia rozmów,
porad z nauczycielami, przesyłania materiałów
szkoleniowych, linków.
Poczta LSCDN do przesyłania informacji, udzielania
porad, linków, materiałów szkoleniowych.
Konsultacje w zakresie zarządzania oświatą i prawa
oświatowego.
Działania zdalne w aplikacji Classroom (możliwości
aplikacji w kontekście nauczania zdalnego,
sprawdzone metody pracy z aplikacją), próby lekcji
online w programie Zoom.

Poniedziałek
12.30-18.00
Środa
10.00-18.00
Czwartek
13.00-18.00
Środa
11,30 – 18.00
Piątek
15.00-19.00

89.

Beata

90.
91.

azielinska@lscdn.pl

Poniedziałek - piątek 8.0015.00.
Wtorek 9:00 -11:00
Czwartek 16:00 - 18:00

