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KALENDARZ ODN – czerwiec 2021 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Osoba 

prowadząca/ 

EKSPERT 

Kreatywnie i aktywnie czyli 

sposoby na czerwcowe lekcje 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

01.06.2021 

godz. 

15:30-18:30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

o Sposoby na nietypowe i nieszablonowe lekcje po 

powrocie do szkoły w wersji stacjonarnej 

o Kreatywnie i aktywnie czyli jak zmotywować 

ucznia do działania 

o Bank metod i narzędzi 

Marta 

 Młyńska 

Marta  

Młyńska 

Jak uczyć programowania  

w klasach I-III: Baltie 

 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

07.06.2021 

godz. 

17:00-19:15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Realizacja podstawy programowej klas I-III  

w zakresie programowania i robotyki za pomocą 

bezpłatnego programu Baltie. 

Marek 

Wróblewski 

Marek 

Wróblewski 

Akcja integracja czyli jak 

pomóc dzieciom w powrocie 

do nowej rzeczywistości 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

08.06.2021 

godz. 

15:30-18:30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

o Jak wrócić z onlinu do szkoły stacjonarnej? 

o Jak wspierać dzieciaki na lekcjach? 

o Sposoby na lekcje integracyjne 

Marta  

Młyńska 

Marta 

 Młyńska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/kreatywnie-i-aktywnie-czyli-sposoby-na-czerwcowe-lekcje/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-baltie-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/akcja-integracja-czyli-jak-pomoc-dzieciom-w-powrocie-do-nowej-rzeczywistosci/
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Energizery i lodołamacze  

na dobry początek i dobrą 

energię w grupie (edycja II) 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

09.06.2021 

godz. 

15:30 -18:30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

o Lodołamacze i energizery - jak rozkręcić 

uczniów. 

o Ćwiczenia wymagające dodatkowych 

materiałów. 

o Ćwiczenia nie wymagające  dodatkowych 

materiałów. 

Joanna  

Pawlak - 

Jęczewska 

Joanna  

Pawlak - 

Jęczewska 

Cukrzyca u dzieci i młodzieży. 

Postępowanie w stanach 

nagłych 

 

Szczegółowe informacje 

4 
warsztaty 

online 

10.06.2021 

godz. 

15:30-18:30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

o Objawy cukrzycy. 

o Pomiar cukru. 

o Postępowanie w stanach nagłych. 

o Choroby współistniejące w cukrzycy. 

Irena  

Czyż 

Agnieszka 

Szafrańska 

Uczeń cudzoziemski  

w polskiej szkole 

 

Szczegółowe informacje 

6 
warsztaty 

online 

10.06.2021 

godz. 

15:00-19:45 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

Szkolenie przygotowane jest z myślą  

o nauczycielach, którzy pracują krótko lub będą 

dopiero pracować z uczniami z doświadczeniem 

migracji. 

Na spotkaniu uczestnicy dowiedzą się, kim jest taki 

uczeń, czym jest szok kulturowy i jakie są strategie 

akulturacji (zmian zachodzących na styku różnych 

kultur) w odniesieniu do doświadczenia dziecka. 

Omówione zostaną aspekty prawne funkcjonowania 

uczniów cudzoziemskich w szkole oraz 

zaprezentowane zostaną propozycje materiałów 

diagnostycznych. Prowadząca zaprezentuje też 

rekomendacje dotyczące dostosowania treści  

i oceniania. W części warsztatowej skupimy się  

na przygotowaniu materiałów dostosowanych  

do pracy z uczniami cudzoziemskimi. 

Część szkolenia odbędzie się z wykorzystaniem 

pracy w grupach w podpokojach, zatem ważna 

będzie aktywność uczestników i wymiana 

doświadczeń z pracy z uczniami z doświadczeniem 

migracji. 

Joanna 

  Kierul-Cieślak 

Joanna  

Kierul-Cieślak 

Podróże małe i duże  

z Genial.ly 

 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

10.06.2021 

godz. 

16:30-18:45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

Tworzenie tematycznych interaktywnych pomocy 

edukacyjnych na platformie Genial.ly, np.: 

o prezentacji interaktywnej, 

o memory, 

o puzzle. 

Dorota  

Iwanowicz 

Dorota 

Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/energizery-i-lodolamacze-na-dobry-poczatek-i-dobra-energie-w-grupie-edycja-ii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/cukrzyca-u-dzieci-i-mlodziezy-postepowanie-w-stanach-naglych-2/
https://odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uczen-cudzoziemski-w-polskiej-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/podroze-male-i-duze-z-genially/
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Bezpieczne wakacje  

z Genial.ly 

 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

15.06.2021 

godz. 

16:30-18:45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

Tworzenie tematycznych interaktywnych pomocy 

edukacyjnych na platformie Genial.ly, np.: 

o prezentacji interaktywnej, 

o memory, 

o dobble. 

Dorota 

Iwanowicz 

Dorota 

Iwanowicz 

Formularze Google. Tworzenie 

testów i ankiet  w formularzach 

Google 

 

Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

15.06.2021 

godz. 

18:00-20:00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

historii 

Tworzenie sprawdzianów, testów i ankiet  

w formularzach Google oraz  ich wykorzystanie  

na platformie Classroom 

Krzysztof 

Myszkowski 

Krzysztof 

Myszkowski 

Podejmowanie indywidualnej 

działalności gospodarczej 

 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

online 

17.06.2021 

godz.  

15:30-17:00 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

podstaw 

przedsiębiorczości  

o Procedury związane z zakładaniem działalności 

gospodarczej 

o Rejestracja indywidualnej działalności 

gospodarczej 

o Likwidacja i zawieszenie działalności 

Joanna 

Pawlak - 

Jęczewska 

Joanna  

Pawlak - 

Jęczewska 

Fenomen nazistowskiej 

Trzeciej Rzeszy.  

Nowe publikacje i nowe 

spojrzenie 

 

Szczegółowe informacje 

2 
wykład 

online 

21.06.2021 

godz. 

16:00-18:00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

historii wszystkich 

typów szkół 

Spotkanie w ramach projektu Akademii Pomorskiej 

w Słupsku “Aktywna Akademia” 

Krzysztof. 

Myszkowski 

prof. dr hab.  

Wojciech Skóra 

Platforma Genially. Część 2 

 

Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

22.06.2021 

godz.  

18:00-20:00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

historii 

Narzędzie do tworzenia wszelkiego rodzaju 

zasobów dydaktycznych, prezentacji, gier, 

interaktywnych obrazów, map, ilustrowanych 

procesów, CV itp. 

Korzystanie z gotowych zasobów. 

Krzysztof 

Myszkowski 

Krzysztof 

Myszkowski 

 

Konsultacje dla nauczycieli  

historii wszystkich typów szkół 
8 x 1 h konsultacje 

02.06.2021 
07.06.2021 

14.06.2021 

21.06.2021 

28.06.2021 

godz. 

10:00-11:00 

10.06.2021 

17.06.2021 
24.06.2021 

godz. 

11:00-12:00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

historii wszystkich 

typów szkół 

konsultacje 
Krzysztof 

Myszkowski 

Krzysztof 

Myszkowski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/bezpieczne-wakacje-z-genially/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/formularze-google-tworzenie-testow-i-ankiet-w-formularzach-google-1835472518/
https://www.odn.slupsk.pl/podejmowanie-indywidualnej-dzialalnosci-gospodarczej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/fenomen-nazistowskiej-trzeciej-rzeszy-nowe-publikacje-i-nowe-spojrzenie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/platforma-genially-czesc-2/
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