
                                                                                                                                            

 

 
 

KALENDARZ ODN – kwiecień 2021 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba 

prowadząca/ 

EKSPERT 

WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Gadżety doradcy 

zawodowego 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

08.04.2021 r. 

godz.  

15.30 - 17.45  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, doradcy 

zawodowi 

• Jakich gadżetów używać w celu 

urozmaicenia procesu doradczego. 

• Jak i kiedy używać gadżetów w pracy 

indywidualnej i grupowej doradcy 

zawodowego. 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pępko 

Dołącz do eTwiningu 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 
12.04.2021 r. 

godz. 

16.00 - 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

wszyscy zainteresowani 

nauczyciele 

Co to jest eTwining i jak zacząć? 

 
Joanna 

Pawlak-Jęczewska 
Ewa  

Elis-Gudalewicz 

Mechanizmy obronne 

człowieka 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

12.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele przyrodnicy 1. Odporność nieswoista - na czym polega 

czy możemy ją wspomagać? 

2. Odporność swoista - jak ją wytwarza 

człowiek, jak ją wspomagamy? 

3. Szczepienia ochronne - mechanizmy 

wytwarzania odporności. 

4. Najnowsza metoda wytwarzania 

odporności - metoda mRNA 

Irena 

Czyż 
dr hab. Mariusz 

Kasprzak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/gadzety-doradcy-zawodowego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/dolacz-do-etwiningu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/mechanizmy-obronne-czlowieka/


Sieć 16a: Wielowymiarowość 

pracy psychologa 

w placówkach oświatowych 

Szczegółowe informacje 

4 sieć  

IV 

spotkanie 

online 

12.04.2021 r.           

godz. 

16.00 - 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

psycholodzy szkół 

i placówek oświatowych 
• Specyfika pracy psychologa w placówkach 

oświatowych. 

• Wymiana doświadczeń. 

• Rozwiązywanie bieżących problemów.  

Katarzyna 

Rodziewicz 
 

Procedury awansu 

zawodowego 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

12.04.2021 r. 

godz. 

16.30 - 18.45  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele STAŻYŚCI 

ubiegający się o awans 

na stopień nauczyciela 

KONTRAKTOWEGO 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Podstawy prawne. 

• Przygotowanie dokumentacji. 

• Postępowanie przed komisją. 

Dorota  

Iwanowicz 
Wojciech  

Gajewski 

Nowoczesne technologie 

w edukacji. 

Szczegółowe informacje 

3 

 
sieć  

IV 

spotkanie 

online 

12.04.2021 r.           

godz. 

17.00 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele, którzy 

mają doświadczenie 

w stosowaniu narzędzi 

TiK i chcą się nim 

podzielić z innymi  

• Przegląd technologii używanych na 

lekcjach. 

• Przykłady dobrych praktyk 

Marek  

Wróblewski 
Marek  

Wróblewski 

Jak przekazywać informacje 

zwrotne? 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

online 
12.04.2021 r. 

godz. 

 17.00 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

• Dlaczego informacja zwrotna jest AŻ tak 

ważna? 

• Omówienie form przekazywania informacji 

zwrotnej. 

Katarzyna  

Nowak 
Katarzyna  

Nowak 

Otwarci na świat, otwarci na 

przyszłość.  

"Dobry nauczyciel - relacyjny 

nauczyciel” 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online  

 13.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe  

wszyscy zainteresowani  • Kilka słów o budowaniu relacji. 

• Dlaczego budowanie relacji jest kluczowe? 

• Jak  budować relacje z drugim 

człowiekiem? 

• Bank pomysłów, metody i narzędzia pracy, 

wymiana doświadczeń. 

Marta  

Młyńska 
Marta  

Młyńska 

Efekt wow na zajęciach 

z doradztwa zawodowego. 

Ciekawy scenariusz zajęć 

"Poszukiwanie pracy - rola 

kompetencji miękkich" 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

13.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy zawodowi,  

osoby odpowiedzialne 

za doradztwo zawodowe 

w  szkole 

• Na czym polega efekt wow? 

• Przedstawienie scenariusza zajęć z którego 

nauczyciele będą mogli skorzystać. 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16a-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-11/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-18-nowoczesne-technologie-w-edukacji/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/jak-przekazywac-informacje-zwrotne/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/warsztaty-z-cyklu-otwarci-na-swiat-otwarci-na-przyszlosc-dobry-nauczycielrelacyjny-nauczyciel/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/efekt-wow-na-zajeciach-z-doradztwa-zawodowego-ciekawy-scenariusz-zajec-poszukiwanie-pracy-rola-kompetencji-miekkich/


Żywienie młodego sportowca 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 
14.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 
• Żywienie okołotreningowe 

• Pozyskiwanie energii z węglowodanów  

i tłuszczy w zależności od intensywności 

wysiłku 

• Nawodnienie w sporcie 

• Dieta wysokotłuszczowa, a sport 

• Dieta wegetariańska, a sport 

• Przykładowa dieta dla aktywnego dziecka. 

• Przekąski około treningowe -przepisy 

Irena 

Czyż 
Edyta  

Jasińska 

Praca zespołu do spraw 

ewaluacji w szkole 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 

online 

15.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy,  nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

• Organizacja pracy zespołu ds. ewaluacji. 

• Najczęściej spotykane problemy. 

• Sposoby raportowania.  

• Formułowanie wniosków i rekomendacji. 

Mariusz  

Barański 
Mariusz  

Barański 

Sieć 25 

 ABC młodego stażem 

nauczyciela 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

IV spotkanie 

online 

15.04.2021 r. 

godz. 

16.00 - 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

 

nauczyciele 

rozpoczynający pracę 

w zawodzie 

• TIK-owe inspiracje - tworzenie: kodów QR, 

filmu animowanego w Biteable. 

• Podsumowanie pracy sieci współpracy  

i samokształcenia. 

Dorota  

Iwanowicz 
Dorota 

 Iwanowicz   

Sieć 7a 

Pokolenie "Z" a kompetencje 

kluczowe na lekcjach języka 

polskiego w szkole 

ponadpodstawowej 

Szczegółowe informacje 

4 sieć II 

spotkanie 

online 

 

16.04.2021 r. 

godz. 

 16.00 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

ponadpodstawowych  

• Charakterystyka pokolenia "Z"; omówienie 

kompetencji kluczowych  

w kontekście podstawy programowej. 

• Wymiana doświadczeń. 

dr Kinga  

Mielczarek  
dr Kinga  

Mielczarek  

Stres w szkole – jak pomóc 

sobie i uczniom? 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 
17.04.2021 r. 

godz. 

9.00 - 14.00 

 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

 

• Zjawisko stresu - istota przyczyny, 

konsekwencje 

• Powody i miejsce stresu w szkole. 

•  Konstruktywne sposoby niwelowania 

stresu (styl życia, osobowość, techniki 

autoterapii). 

• Pomoc uczniom w sytuacjach stresowych, 

elementy treningu relaksacyjnego. 

• Depresja i lęk jako reakcje  

na przedłużający się stres. 

• Zmiany organizacyjne sprzyjające 

zmniejszaniu stresu w środowisku 

szkolnym. 

Renata 

Kołosowska 
Piotr 

Modzelewski 

“Pomorskie miasta pod 

władzą Sowietów: przypadek 

Słupska od marca do sierpnia 

1945 r. (wyzwolenie, najazd 

barbarzyńców czy początek 

polskiego panowania).” 

Szczegółowe informacje 

1,5  wykład 

zdalny 

19.04.2021 r. 

godz. 

16.00 - 17.30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele historii 

wszystkich 

typów szkół 

Dyskusje o historii regionalnej, 

spotkanie w ramach projektu Akademii 

Pomorskiej w Słupsku “Aktywna Akademia” 

Krzysztof 

Myszkowski 

prof. dr hab. 

Wojciech Skóra 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/zywienie-mlodego-sportowca/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-25-abc-mlodego-stazem-nauczyciela/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-7a-pokolenie-z-a-kompetencje-kluczowe-na-lekcjach-jezyka-polskiego-w-szkole-ponadpodstawowej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/stres-w-szkole-jak-pomoc-sobie-i-uczniom-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/pomorskie-miasta-pod-wladza-sowietow-przypadek-slupska-od-marca-do-sierpnia-1945-r-wyzwolenie-najazd-barbarzyncow-czy-poczatek-polskiego-panowania/


Załóż projekt w eTwiningu 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

19.04.2021 r. 

godz. 

16.00 - 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

wszyscy zainteresowani 

nauczyciele 

Krok po kroku zakładanie projektu 

w eTwining. 
Joanna 

 Pawlak-

Jęczewska 

Ewa  

Elis-Gudalewicz 

Procedury awansu 

zawodowego 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

19.04.2021 r. 

godz. 

16.30 - 18.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

KONTRAKTOWI 

ubiegający się o awans 

na nauczyciela 

MIANOWANEGO 

wszystkich etapów  

edukacyjnych 

• Podstawy prawne. 

• Przygotowanie dokumentacji. 

• Postępowanie przed komisją. 

Dorota 

 Iwanowicz 
Wojciech 

 Gajewski 

Jak oswoić każdą tablicę / 

monitor interaktywny? 

Szczegółowe informacje 

 

3 warsztaty 

online 
19.04.2021 r. 

godz. 

17.00 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów i etapów 

edukacji 

• Nauczysz się obsługi bezpłatnego programu 

do obsługi każdej tablicy / monitora 

interaktywnego. 

• Jak tworzyć interaktywne materiały 

wzbogacające twoje lekcje, jak je przenosić 

i udostępniać uczniom. 

Marek  

Wróblewski 
Marek  

Wróblewski 

Współpraca z rodzicami 

dzieci ze spektrum autyzmu 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 
19.04.2021 r. 

godz. 

16.30 - 19.45  

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

1. Różnice pomiędzy rodzicami dzieci z ASD 

od innych rodziców dzieci  

z niepełnosprawnościami. 

2. Diagnoza dziecka – emocje rodziców. 

3. Trudności werbalizowane przez rodziców  

z ASD. 

4. Etapy godzenia się z niepełnosprawnością 

dziecka: 

a.  Szok, 

b.  Kryzys emocjonalny, 

c.  Okres pozornego przystosowania się, 

d.  Okres konstruktywnego przystosowania. 

5. Wzrost potraumatyczny. 

6. Strategie radzenia sobie w sytuacji 

stresowej. 

7. Rodzaje wsparcia. 

8. Jak  budować relację z rodzicami? 

9. Kontrakt. 

10.Jakie komunikaty wysyłać rodzicom? 

11.Jakie komunikaty nie są konstruktywne  

dla rodzica? 

12.Jak się odnaleźć w powyższych 

sprzecznościach? 

13.Co jeszcze źle wpływa na wzajemne 

kontakty? 

14.Gdy rodzic prosi o radę. 

15.Dlaczego relacja z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych często jest trudna? 

Joanna  

Kierul-Cieślak 
Michalina 

Maculewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/zaloz-projekt-w-etwiningu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-12/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-oswoic-kazda-tablice-monitor-interaktywny/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/wspolpraca-z-rodzicami-dzieci-ze-spektrum-autyzmu/


Elementy job craftingu  

dla doradców zawodowych, 

nauczycieli przedmiotów 

zawodowych, nauczycieli 

podstaw przedsiębiorczości 

część II 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

20.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości 

• Job crafting jako nowa metoda na 

budowanie sensu i większej satysfakcji z 

pracy 

• Praktyczny warsztat z job craftingu 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 
Natalia  

Zarańska 

“Choćby milimetr do przodu” 

czyli jak wyjść z marazmu  

i wypracować nawyk 

proaktywnego działania. 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

online  
20.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe  

wszyscy zainteresowani  • Kilka słów o budowaniu swojego sprawstw 

• o co chodzi z tym “choćby milimetr  

do przodu”? 

• Dlaczego budowanie swojego sprawstwa 

jest tak ważne? 

• Jak budować proaktywną postawę? 

• Bank pomysłów, metody i narzędzia pracy, 

wymiana doświadczeń. 

Marta 

 Młyńska 
Małgorzata 

Gilmajster 

 

Marta 

Młyńska 

Sieć 20a 

 Diagnozuję i pomagam - czyli 

rzecz o wspieraniu uczniów  

w rozwoju i kryzysie. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

IV spotkanie 

online 

20.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy,  nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

• Dobre praktyki: studium przypadku, czyli 

jak skutecznie wdrażać strategie zaradcze 

(prezentacje uczestników Sieci). 

• Podsumowanie pracy Sieci. 

Renata  

Kołosowska 
Renata  

Kołosowska 

Sieć 13a 

Język obcy wcale nam nie 

obcy, czyli jak uczyć 

efektywnie i efektownie 

(subregion słupski) 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

21.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języków 

obcych  
• Przepis na udaną lekcję 

• Wymiana dobrych praktyk i budowanie 

wspólnej bazy podsumowanie działań sieci  

Marta 

Młyńska 
Marta 

Młyńska 

Sieć 4b 

Niezwykłe zasoby muzealne 

w pracy z uczniami 

Szczegółowe informacje 

2 sieć 

IV spotkanie 

online 

23.04.2021 r. 

godz.  

15.30 - 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

•  Rok obrzędowy w Polsce 

•  Zapoznanie  z różnymi świętami, bogatymi  

w polskiej tradycji 

Marzena  

Tuliszka 

Monika  

Jażdżewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/elementy-job-craftingu-dla-doradcow-zawodowych-nauczycieli-podstaw-przedsiebiorczosci-nauczycieli-przedmiotow-zawodowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/chocby-milimetr-do-przodu-czyli-jak-wyjsc-z-marazmu-i-wypracowac-nawyk-proaktywnego-dzialania/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-20b-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-i-kryzysie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-13a-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4b-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami/


Współpraca z rodzicami 

elementem pozytywnego 

klimatu szkoły 

Szczegółowe informacje 

 

6 warsztaty 

online 
24.04.2021 r. 

godz. 

9.00 - 14.00 

 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

 

• Komunikacja werbalna i niewerbalna  

z rodzicami. 

• Blokady komunikacyjne. 

• Bariery topograficzne. 

• Możliwości psychofizyczne dziecka,  

a wymagania szkolne. 

• Kontakt z rodzicem roszczeniowym. 

• Strategie radzenia sobie. 

• Pozytywne praktyki w kontakcie 

z rodzicami. 

Renata 

Kołosowska 
Monika 

Walczak 

Koszykówka 3x3. 

Nowa dyscyplina olimpijska 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 
26.04.2021 r. 

godz. 

16.00 - 18.15 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele WF • Historia gry w koszykówkę 3x3, 

• Przepisy gry w koszykówkę 3x3, 

• Ćwiczenia doskonalące współpracę 

w obronie i ataku, 

• Małe gry 1x1,2x2,3x3 

Robert  

Kozłowicz 
Robert  

Kozłowicz 

“Polsko-niemieckie zmagania 

wywiadowcze na Pomorzu  

w dwudziestoleciu 

międzywojennym (cele, 

rezultaty, agentura, porażki  

i sukcesy).” 

Szczegółowe informacje 

1,5 h wykład 

online 
26.04.2021 r. 

godz.  

16.00 - 17.30 

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 

Procedury awansu 

zawodowego 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

26.04.2021 r. 

godz. 

16.30 - 18.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

MIANOWANI 

ubiegający się o awans 

na nauczyciela 

DYPLOMOWANEGO 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Podstawy prawne.  

• Przygotowanie dokumentacji. 

• Postępowanie przed komisją. 

Dorota  

Iwanowicz 
Wojciech  

Gajewski 

Jak uczyć programowania - 

Python od początku. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 
26.04.2021 r. 

godz. 

17.00 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 

• Język programowania Python od podstaw Marek 

 Wróblewski 
Marek  

Wróblewski 

Własna marka nauczyciela - 

jak nad nią pracować i czy 

warto? 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

27.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 
• Własna marka co to takiego? 

• Jak pracować własną marką? 

• Co może sprzyjać, a co zagrażać w jej 

kształtowaniu? 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Język (nie)obcy zawodowy 

czyli jak uczyć języka obcego 

zawodowego? 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 
27.04.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele języków 

obcych  
• Język obcy zawodowy- jego specyfika  

i metodyka uczenia 

• Formy i metody pracy na lekcji języka 

obcego zawodowego 

• Baza dobrych praktyk 

Marta 

 Młyńska 
dr Monika  

Bielska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wspolpraca-z-rodzicami-elementem-pozytywnego-klimatu-szkoly/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/koszykowka-3x3-nowa-dyscyplina-olimpijska/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/polsko-niemieckie-zmagania-wywiadowcze-na-pomorzu-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym-cele-rezultaty-agentura-porazki-i-sukcesy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-13/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-python-od-poczatku/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/wlasna-marka-nauczyciela-jak-nad-nia-pracowac-i-czy-warto/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/jezyk-nieobcy-zawodowy-czyli-jak-uczyc-jezyka-obcego-zawodowego/


Aplikacje online w edukacji 

morskiej. Tworzenie gier 

i zabaw w kreatywnym 

rozwijaniu kompetencji 

kluczowych ucznia 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 
28.04.2021 r. 

godz. 

 15.30 - 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele wszystkich 

etapów kształcenia 

szkół i placówek 

oświatowych 

województwa 

pomorskiego 

• Wordwall i inne platformy do tworzenia 

zdalnych interaktywnych ćwiczeń online 

Iwona  

Poźniak 
Dorota  

Iwanowicz 

Sieć 14:  

Vademecum kadry 

kierowniczej  placówek 

kształcenia specjalnego 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

IV 

spotkanie 

online 

29.04.2021 r.               

godz. 

10.30 - 13.30 

stanowisko 

komputerowe 

kadra kierownicza 

placówek kształcenia 

specjalnego - zapisana 

do sieci 

• Wymiana doświadczeń. 

• Rozwiązywanie bieżących problemów. 

• Realizacja bieżących potrzeb 

szkoleniowych. 

Władysława 

Hanuszewicz 
 

DORADCY METODYCZNI 

Konsultacje dla nauczycieli 

języka angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

4 x 1h,  

4 x 1 

=15h 

konsultacje 07.04, 

09.04,14.04, 

16.04,21.04,23.0

4, 28.04, 30.04 

(środy 14.15-

15.15,  

piątki 13,45-

15,15) 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

• Konsultacje Katarzyna 

 Nowak 
 

Konsultacje dla nauczycieli  

historii wszystkich typów 

szkół 

4 x 1h 

5 x1,5h 
konsultacje poniedziałek 1 h 

29.03; 12.04; 

19.04; 26.04; 

czwartek 1,5h 

1.04; 8.04; 

15.04; 22.04; 

29.04; 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele historii 

wszystkich 

typów szkół 

• Konsultacje Krzysztof 

Myszkowski 
 

Konsultacje  dla  nauczycieli 

wychowania fizycznego 

4 x 2h konsultacje 12,19,.04.2021 

godz. 

16.30 - 18.30 

13,20.04.2021 

godz. 

13.00 - 15.00 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele WF 

wszystkich 

typów szkół 

• Wspieranie nauczycieli wychowania 

fizycznego w  doskonaleniu ich  warsztatu 

pracy. 

• Opracowywanie programów nauczania 

i  podejmowaniu działań innowacyjnych. 

• Pomoc w procesie awansu zawodowego. 

Robert  

Kozłowicz 

Robert  

Kozłowicz 

 
 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/aplikacje-online-w-edukacji-morskiej-tworzenie-gier-i-zabaw-w-kreatywnym-rozwijaniu-kompetencji-kluczowych-ucznia/
https://odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-14-vademecum-kadry-kierowniczej-placowek-ksztalcenia-specjalnego/

