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KALENDARZ ODN - LUTY 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

Tworzenie interaktywnych
pomocy dydaktycznych
2, 3
Szczegółowe informacje

9.02.2018
5
godz.

kurs

godz.
10.00-14.30

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

1

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej szkół
podstawowych i
gimnazjów
zainteresowani
stosowaniem
technologii
komputerowej w
nauczaniu







Tworzenie interaktywnej aplikacji:
pasujące pary, grupowanie,
krzyżówka, test jednokrotnego
wyboru itd.
Uruchamianie aplikacji na
smartfonie, tablecie, komputerze,
tablicy interaktywnej.
Udostępnianie aplikacji uczniom i
monitorowania ich aktywności.

M.Tuliszka

40
godz.

2

Phyton i Arduino.
Programowanie
i mechatronika
Szczegółowe informacje

3, 5

Dzieci i młodzież
w internecie. Bezpieczne
użytkowanie urządzeń
mobilnych i portali
społecznościowych

w tym:
28 godz.
stacjonarne
+
12 godz.
e-learning

10-11.02. 2018
i 24-25.2018
kurs
od 12 do 23
lutego 2018
e-learning

15.02.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-19.00

Szczegółowe informacje

Uczestnicy nauczą się:
podłączenia Arduino do komputera;
programowania Arduino z poziomu
nauczyciele
IDE – biblioteka firmata
informatyki chcący
sterowania urządzeniami Arduino
uczyć tekstowego
z poziomu SNAP (bazującego na
języka programowania
Scratch)
(podstawa programowa

sterowania
urządzeniami Arduino
klas VII SP i wyżej) i
z
poziomu
Python
(interaktywnie i jako
robotyki w oparciu o
skrypt)
platformę Arduino
Do nauki będziemy wykorzystywać:
diody LED, diodę RGB, fotorezystor,
czujnik temperatury, buzzer.
 Portale społecznościowe.
 Uzależnienia behawioralne.
 Nadmierne użytkowanie internetu przez
dzieci i młodzież.
 Nadmierne użytkowanie telefonów
zainteresowani
komórkowych i smartfonów przez
nauczyciele
młodzież i dzieci.
 Rola rodziców i szkoły w procesie
wychowawczym.
 Symptomy mogące świadczyć
o nadmiernym użytkowaniu telefonów
komórkowych i smartfonów.



sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

M.Wróblewski

M.Maraszkiewicz

 Organizacja wycieczek szkolnych /
imprez

5

Kierownik wycieczek
szkolnych
Szczegółowe informacje

15.02.2018
6
godz.

kurs

godz.
15.15-19.45

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

 Transport autokarowy w turystyce
 Bezpieczeństwo życia i zdrowia
zainteresowani
nauczyciele





2

uczestników wycieczek / imprez
szkolnych
Organizacja pracy kierownika grupy
wycieczek szkolnych / imprez
System ubezpieczeń w turystyce
Szczegółowe omówienie zasad
postępowania w sytuacjach trudnych.

A.Grzeszczak

Wizualizacja nauczania na
lekcji matematyki
- praktyczna matematyka

4
godz.

warsztat

15.02.2018
godz.
15.30-18.30

Szczegółowe informacje

1, 5

Powszechna aktywność
sportowa.
Zajęcia dla nauczycieli
WF-u z zakresu fitness
oraz tańców towarzyskich
i narodowych

10
godz.
kurs
5 godz.
+ 5 godz.

15.02.2018
(5 godz.)
i
15.03.2018
(5 godz.)
godz.
15.15-19.00

Szczegółowe informacje

ODN
w Chojnicach
ul. Świętopełka
3

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Chojnicach
ul. Kościerska 11

zainteresowani
nauczyciele
matematyki szkoły
podstawowej
i gimnazjum

Wizualizacja odgrywa ważną rolę
w nauczaniu matematyki. Można ją
stosować jako narzędzie do odkrywania
problemów i ich rozwiązań, ale również,
przy jej pomocy, można interpretować
różne pojęcia i zadania matematyczne

J. Paczkowski

zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
nauczania
początkowego,
nauczyciele
prowadzący zajęcia wf

Celem szkolenia jest doskonalenie
umiejętności atrakcyjnego prowadzenia
zajęć WF z wykorzystaniem elementów
fitnessu oraz tańców towarzyskich
i narodowych.

I.Czyż

Podstawowym celem szkolenia jest
rozwój umiejętności uczestników
w zakresie podejmowania kontaktu,
interwencji i planowania działań wobec
straumatyzowanych uczniów i ich
rodziców/opiekunów oraz planowania
interwencji systemowych.

R.Kołosowska

16-17.02.2018

5

Psychotraumatologia
wczesnego reagowania

16
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

3,5

1, 5

1, 5

Trening asertywności
Szczegółowe informacje
Metody i strategie
rozwijania kompetencji
czytelniczych

5

warsztaty

piątek
13.30-18.00
/
sobota
9.00-17.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele,
psycholodzy i
pedagodzy szkolni z
powiatu słupskiego

16.02.2018

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele

godz.
15.30-19.00
16.02.2018

5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

godz.
14.30-18.30

Kultywowanie języka
ukraińskiego poprzez
różnorodne formy
pracy pozalekcyjnej

17.02.2018,

Szczegółowe informacje

5
godz.

warsztaty

godz.
2.00-16.00

I LO Biały Bór
ul. Dworcowa
25

3

nauczyciele nauczający
w języku ukraińskim




Czym jest asertywność?
Asertywność na co dzień
– jak asertywnie odmawiać bez
poczucia winy?

Znaczenie kompetencji czytelniczych
w stymulowaniu rozwoju społecznego
i emocjonalnego. Zapoznanie z
aktywnymi metodami promocji
czytelnictwa i pracy z czytelnikiem.






Lalki-motanki
Gardany
Papieroplastyka
Tańce ludowe
Zajęcia sportowe

M.Maraszkiewicz

G.Wieczorek

I.Drozd

1, 5

Warsztaty dla nauczycieli
połączone z bezpłatnym
pokazem filmu “Storm.
Opowieść o odwadze”

19.02.2018
4
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Jak realizować nową
podstawę programową
z języka polskiego
w szkole podstawowej
i dobrze przygotować
ucznia do egzaminu po
VIII klasie?

godz.
15.00-18.00

kino Rejs
Słupsk
Aleja 3-go Maja
22

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele


20.02.2018
3
godz.

warsztat

godz.
15.00-17.30

SP nr 3
w Lęborku
ul. Kossaka 103

zainteresowani
nauczyciele, poloniści
klas IV-VII

ODN
w Chojnicach
ul. Świętopełka
3

nauczyciele
matematyki, przyrody,
biologii, geografii
i trzyosobowe zespoły
uczniowskie
reprezentujące szkołę

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Szczegółowe informacje

1,2, 4

Matematyczne zabawy
nawigacyjne na mapie
morskiej

21.02.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

3,5

Trening zastępowania
agresji
Szczegółowe informacje

1, 2

Małe dziecko chce się
bawić i uczyć
Moduł IV Matematyka na
wesoło

godz.
13.00-17.00
23.02.2018

5
godz.

5
godz.

warsztaty

warsztaty

godz.
15.30-19.00

23.02.2018
godz.
15.00-19.00

Szczegółowe informacje

1, 6

Projekt edukacyjny
w szkole podstawowej
Szczegółowe informacje






23.02.2018
6
godz.

warsztat

godz.
14.15-19.00

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

4

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i szkoły
podstawowej ogólnodos tępnej i integracyjnej



Prelekcja przed filmem.
Bezpłatny pokaz filmu.
Część warsztatowa.
Materiały przygotowane dla
nauczycieli.

J.Kierul-Cieślak

Planowanie pracy, realizacji
podstawy programowej z języka
polskiego.
Praca z uczniem pod kątem
przygotowania go do nowego
egzaminu po klasie VIII

J.Kierul-Cieślak





podstawy nawigacji
określanie kierunków na mapie
morskiej
wyznaczanie kursów

I.Poźniak

M.Maraszkiewicz

Zabawy matematyczne z wykorzystaniem
gier planszowych

Projektowanie i realizacja projektu
edukacyjnego w szkole podstawowej

E. Wild

W.Hanuszewicz

5

Motywowanie uczniów
do nauki
Szczegółowe informacje

5

Wychowanie i edukacja
seksualna – wybrane
zagadnienia dla
poszczególnych pionów
edukacyjnych

24.02 2018
5
godz.

warsztaty

godz.
9.00-12.45

24.02 2018
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-15.30

Szczegółowe informacje

1, 2

Wizualizacja nauczania na
lekcji matematyki
– praktyczna matematyka

27.02.2018
4
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

1, 5

Powszechna aktywność
sportowa.
Zajęcia dla nauczycieli
WF-u z zakresu fitness
oraz tańców towarzyskich
i narodowych
Szczegółowe informacje

10

kurs

godz.
15.30-18.30

28.02.2018
i
07.03.2018
godz.
15.15-19.00




Jak motywować uczniów do nauki?
Jak motywować indywidualnie
i w grupie?
Jak informacja zwrotna nauczyciela
wzmacnia samoocenę ucznia, buduje
jego optymizm i kompetencje w
radzeniu sobie z porażkami?

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
matematyki szkoły
podstawowej
i gimnazjum

Wizualizacja odgrywa ważną rolę w
nauczaniu matematyki. Można ją
stosować jako narzędzie do odkrywania
problemów i ich rozwiązań, ale również,
przy jej pomocy, można interpretować
różne pojęcia i zadania matematyczne

J. Paczkowski

SP 1 w Słupsku
ul.
Lutosławskiego
23

zainteresowani
nauczyciele
wychowania
przedszkolnego,
nauczania
początkowego,
nauczyciele
prowadzący zajęcia wf

Celem szkolenia jest doskonalenie
umiejętności atrakcyjnego prowadzenia
zajęć WF z wykorzystaniem elementów
fitnessu oraz tańców towarzyskich
i narodowych.

I.Czyż

5



R.Kołosowska

R.Kołosowska

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2017/2018
Kierunek
polityki
państwa

Liczba
godzin

Temat sieci

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI

1, 5

Wspieranie rozwoju dziecka
w kształtowaniu kompetencji
kluczowych w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
(II spotkanie)

12.02.2018.
2
godz.

godz.
16.00-18.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele wychowania
przedszkolnego
z powiatu słupskiego

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele zapisani do sieci

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani nauczyciele,
specjaliści

sala gimnastyczna
MCEM-Ż przy SP 9
w Słupsku
ul. Małachowskiego 9

nauczyciele, którzy zgłosili
się do Sieci (jeden opiekun
może na zajęcia zabrać 4
uczniów)

Lekcja otwarta Międzyszkolnego
Klubu Żeglarskiego “Omega 9”.
Ekspert: Piotr Grzebieniak instruktor żeglarstwa.

I.Poźniak

SOSW Damnica
ul. Korczaka 1

nauczyciele, którzy zgłosili
się do Sieci plus
maksymalnie 4 uczniów
reprezentujących jedną
szkołę

Piknik żeglarski na sucho
„Dzieci dzieciom”

I.Poźniak

Zapoznanie z aktywnymi
metodami pracy na zajęciach
matematyki.

E. Wild

Wykorzystanie TIK na zajęciach
rewalidacji Wymiana
doświadczeń nauczycieli….

W. Hanuszewicz

Szczegółowe informacje

6

5

Rewalidacja indywidualna
w procesie nauczania i wychowania
szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje
Szkoła wspomaga wychowanie.
Wzmacnianie kluczowych
umiejętności interpersonalnych
nauczyciela

27.02.2018
4
godz.

27.02.2018
3
godz.

(III spotkanie)
Szczegółowe informacje

2, 4, 5

Interdyscyplinarne możliwości
edukacji morskiej
(II spotkanie)

2, 4, 5

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.30

22.02.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje
Interdyscyplinarne możliwości
edukacji morskiej
(III spotkanie)

godz.
15.30-18.30

godz.
15.30-18.00
28.02.2018

5
godz.

godz.
09.30-12.30

6

R.Kołosowska

Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

6

Rewalidacja indywidualna
w procesie nauczania i wychowania
szkoły podstawowej

15.02.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

6

Rewalidacja indywidualna
w procesie nauczania i wychowania
szkoły podstawowej

1, 5

Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

nauczyciele zapisani do
sieci – GR. I

 Wykorzystanie TIK w zajęciach
rewalidacji.
 Wymiana doświadczeń nauczycieli.

W. Hanuszewicz

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele zapisani do
sieci – GR. II

 Wykorzystanie TIK w zajęciach
rewalidacji.
 Wymiana doświadczeń nauczycieli..

W. Hanuszewicz

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele języka
angielskiego

CLIL w nauczaniu języka angielskiego

D.Werbińska

22.02.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje
Metodyczne Espresso:
rozmowy o metodyce nauczania
języka obcego przy kawie
(II spotkanie)
Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

godz.
15.00-18.00

27.02.2018
2
godz.

Liczba
godzin

godz.
15.30-17.00

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski i południowy – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI, CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI
1, 3, 5

Język ukraiński językiem naszych
przodków.
Powrót do korzeni
Szczegółowe informacje

17.02.2018,
2
godz.

godz.
10.00-11.30

I LO Biały
Bór
ul. Dworcowa
25

nauczyciele nauczający
w języku ukraińskim

7

Drugie bajkowe warsztaty jako forma
aktywizowania pracy z uczniem:
 czytanie bajek ze zrozumieniem,
 ilustrowanie bajek,
 papieroplastyka.

I.Drozd

