
                                                                                                                                            

 

 
 

KALENDARZ ODN – kwiecień 2021 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba 

prowadząca/ 

EKSPERT 

WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Trening kreatywności 

Szczegółowe informacje 

 

4 warsztaty 

online 

    04.05.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

wszyscy zainteresowani • Dlaczego kreatywność jest tak ważna? 

• Po co nam kreatywność? 

• Sposoby na rozwój kreatywności. 

• Przegląd narzędzi sprzyjających rozwojowi 

kreatywności. 

Marta 

 Młyńska 

Marta  

Młyńska 

Program autorski - jak przejść 

przez ten proces kreatywnie i 

bezboleśnie. 
Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

05.05.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

wszyscy zainteresowani Podstawy prawne tworzenia programów autorskich. 

Po co tworzyć programy autorskie? 

Program autorski, a działania innowacyjne? 
Struktura programu i etapy jego powstawania. 

• Etapy realizacji programu. Bank metod  

i narzędzi 

Marta  

Młyńska 

dr Monika  

Bielska 

Marta Młyńska 

Aplikacje interaktywne na każdy 
temat lekcji-jak utworzyć i 

zastosować na tablicach, 

smartfonach i komputerach 
Szczegółowe informacje 

3 

 

warsztaty  
online 

10.05.2021 r. 
godz.  

17.00 - 19.15 

 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele wszystkich 
przedmiotów i etapów 

edukacji 

 

Tworzenie aplikacji interaktywnych w chmurze 
(learningapps.org)  

Sposoby udostępniania aplikacji i monitorowania 

aktywności uczniów. 

Marek  

Wróblewski 

Marek  
Wróblewski 

Wspieranie kreatywności na 
lekcjach j. angielskiego 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty  
online 

10.05.2021 r.  
godz. 

18.00 - 19.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Czym jest kreatywność?  
Jak tworzyć środowisko kreatogenne? Przykłady 

dobrych praktyk. 

Katarzyna 

 Nowak 

Katarzyna  
Nowak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/trening-kreatywnosci-2/
https://odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/program-autorski-jak-przejsc-przez-ten-proces-kreatywnie-i-bezbolesnie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/aplikacje-interaktywne-na-kazdy-temat-lekcji-jak-utworzyc-i-zastosowac-na-tablicach-smartfonach-i-komputerach-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wspieranie-kreatywnosci-na-lekcjach-j-angielskiego/


Aktualne podejście do pracy z 
osobami z ASD - perspektywa 

psychologa, psychoterapeuty, 

praktyka. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 
online 

10.05.2021 r.  
godz. 

16.30 - 19.45 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani  

nauczyciele 

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 

Sieć 8a 
Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności  

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  

online 
12.05.2021 r. 

godz.  

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy 

zawodowi 

• Rynek pracy podczas pandemii 

• Podsumowanie pracy sieci 

Joanna 

 Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Mentor, tutor czy coach, czyli jaki 

powinien być dobry nauczyciel 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty  

online 

12.05.2021 r. 

godz. 

15.30 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

wszyscy  

zainteresowani 

Coaching, mentoring i tutoring - co cechuje te drogi 

rozwoju? 

Jaki powinien być świetny nauczyciel i świetna 

nauczycielka? 

• Jak być świetnym edukatorem i edukatorką 

dbając przy tym o siebie? 

Marta  

Młyńska 

Marta  

Młyńska 

Mieć głowę do nauki, czyli jak 

nauczyć dzieci 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  

online 

12.05.2021 r. 

godz. 
16.30 - 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani  

nauczyciele 

Jak pracować z uczniem  na zajęciach, by zachęcić 

go do nauki? 

• Jak efektywnie pracować z uczniem, by 

przyswajał wiedzę, na co zwrócić uwagę, 
praktyczne wskazówki? 

Joanna  

Kierul-Cieślak 

Joanna  

Kierul-Cieślak 

“Między Ziemią, a niebem” 

Szczegółowe informacje 
3 warsztaty 

online 

13.05.2021 r. 

godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani nauczyciele 

geografii, fizyki, 

astronomii 
 

• Co widać na niebie nocnym. 

• Co widać na niebie dziennym. 

• Przypływy, odpływy i los księżyców. 

•  

Irena  

Czyż 

Ludwik  

Lehman 

Sieć 8b 
Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności  

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

 

 

 

13.05.2021 r. 
godz.  

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy 

zawodowi 

• Rynek pracy podczas pandemii 

• Podsumowanie pracy sieci 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/aktualne-podejscie-do-pracy-z-osobami-z-asd-perspektywa-psychologa-psychoterapeuty-praktyka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-8a-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/mentor-tutor-czy-coach-czyli-jaki-powinien-byc-dobry-nauczyciel/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/miec-glowe-do-nauki-czyli-jak-nauczyc-dzieci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/miedzy-ziemia-a-niebem/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-8b-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-chojnice/


Okres adolescencji –  
norma, a patologia. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 
online 

15.05.2021 r. 
godz. 

9.00 - 14.00 

 

 

 

stanowisko 
komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

 

• Charakterystyka okresu adolescencji 

• Zmiany jakościowe i ilościowe w rozwoju 

dziecka 

• Perspektywa życiowa osoby dorosłej, 

a nastolatka 

• Zmiany w procesach poznawczych nastolatka 

• Konflikt pokoleń- dlaczego i po co? 

• Eksperymentowanie jako faza rozwojowa. 

Wybrane strategie radzenia sobie z „syndromem 
supermena” 

• Zachowania normatywne, a patologiczne  

w okresie dojrzewania. 

• Seksualność nastolatka. 

• Wymagania dorosłych, a funkcjonowanie 

nastolatka. 

Renata  
Kołosowska 

Monika  
Walczak  

Czy i jak reagować na zmiany na 

rynku pracy wywołane pandemią 

koronawirusa 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  

online 

17.05.2021 r. 

godz.  

15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy 

zawodowi, nauczyciele 

podstaw przedsiębiorczości 

oraz inni zainteresowani 

nauczyciele 

• Nie ma powrotu, jest nowy początek - trwałe 

zmiany na rynku pracy. 

• Największe zmartwienia i tęsknoty związane z 

rynkiem pracy. 

• Co mówią naukowcy odnośnie obszarów rynku 

pracy po pandemii i w trakcie jej trwania. 

•  

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Zielony surwiwal - sztuka 
przetrwania poza cywilizacją 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  
online 

17.05.2021 r. 
godz. 

15.30 - 17.45 

stanowisko 
komputerowe 

zainteresowani 

 nauczyciele 

• umiejętność przetrwania w warunkach 

opresyjnych 

• zapewnienie schronienia 

• znajomość rozpalania i utrzymywania ognia 

• zdobycie i uzdatnianie wody 

• zdobywanie pokarmu i przyrządzenie posiłku 

Irena  

Czyż 

Grzegorz  

Załupka 

Jak oswoić każdą tablicę / 

monitor interaktywny? 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

17.05.2021 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 

Sieć 20b 

 Diagnozuję i pomagam- czyli 

rzecz o wspieraniu uczniów w 
rozwoju i kryzysie. 

Szczegółowe informacje 
 

3 sieć 

IV spotkanie 

online 

18.05.2021 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 

“Zjedz tę żabę”czyli jak ruszyć z 

miejsca i zacząć działać. 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

 online 

18.05.2021 r. 

godz. 

15.30 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

 nauczyciele 

• Kilka słów o budowaniu swojego sprawstwa 

• O co chodzi z tym “zjadaniem żaby”? 

• Dlaczego budowanie swojego sprawstwa jest tak 

ważne? 

• Techniki wspomagające w budowaniu postawy 

proaktywnej 

• Jak budować poczucie sprawstwa i zacząć 

kreować? 

 

Marta  

Młyńska 

Małgorzata 

Gilmajster 

 

Marta  

Młyńska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/okres-adolescencji-norma-a-patologia/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/czy-i-jak-reagowac-na-zmiany-na-rynku-pracy-wywolane-pandemia-koronawirusa-1835472449/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/zielony-surwiwal-sztuka-przetrwania-poza-cywilizacja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-oswoic-kazda-tablice-monitor-interaktywny-4/
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/zjedz-te-zabe-czyli-jak-ruszyc-z-miejsca-i-zaczac-dzialac/


Konferencja dla doradców 
zawodowych. 

Szczegóły i temat na stronie 

internetowej. 

Szczegółowe informacje 

3 konferencja 

online 
20.05.2021 r.  

godz. 

 15.30 - 17.45 

stanowisko 

komputerowe 
doradcy zawodowi i inni 

zainteresowani nauczyciele 
• Program konferencji na stronie internetowej. Joanna  

Pawlak-Jęczewska 
Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Wielowymiarowość kryzysu - czy 

poradziliśmy sobie z 
wyzwaniem? 

Szczegółowe informacje 

5 seminarium  

online 

22.05.2021 r. 

godz. 
9.00 - 13.30 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

• Podsumowanie działań w ramach programu 

Vademecum czy antidotum - czyli rzecz 
o radzeniu sobie w sytuacjach trudnych”. 

Wnioski i rekomendacje. 

Renata  

Kołosowska 

Renata Kołosowska, 

Władysława 

Hanuszewicz, 

Katarzyna 

Rodziewicz 

XXX 

Szczegółowe informacje 
1,5  wykład  

online 

24.05.2021 r. 

godz.  

16.00 - 17.30 

online 

platforma Meet 

zainteresowani nauczyciele 

historii wszystkich 

typów szkół 

Spotkanie w ramach projektu Akademii Pomorskiej 

w Słupsku “Aktywna Akademia” 

•  

Krzysztof 

Myszkowski 

prof.dr.hab.  

Wojciech Skór 

Matura z języka angielskiego 

2023 bez tajemnic 

Szczegółowe informacje 

2  warsztaty  

online 
27.05.2021 r. 

godz. 

17.30 - 19.00 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

Omówienie struktury egzaminu maturalnego 

z języka angielskiego 2023. 

• Omówienie przykładowego arkusza 

egzaminacyjnego. 

Katarzyna 

 Nowak 
 

KONSULTACJE DORADCÓW METODYCZNYCH 

Konsultacje online 
4 x 1h 

3 x 1,15 
konsultacje 

online 
05.05,12.05,14.05.
19.05,21.05. 26.05 

,28.05 (środy: 

14.15-15.15, 
piątki : 

13.45-15.00) 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele  

j. angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

• konsultacje online Katarzyna  

Nowak 
Katarzyna  

Nowak 

Konsultacje online 
4 x 1h 

5 x 1,5h 
konsultacje 

online 
poniedziałek 1 h 

10.05; 17.05; 
24.05; 31.05; 

czwartek 1,5h 

06.05; 13.05; 

20.05; 27.05; 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele historii 

wszystkich 

typów szkół 

● konsultacje online Krzysztof 

Myszkowski 
Krzysztof 

Myszkowski 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/konferencja-dla-doradcow-zawodowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wielowymiarowosc-kryzysu-czy-poradzilismy-sobie-z-wyzwaniem/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/xxx/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/matura-z-jezyka-angielskiego-2023-bez-tajemnic/

