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KALENDARZ ODN – maj  2021 r. 

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 

Sieć 26c 

 Kreatywny nauczyciel 

w edukacji wczesnej 

Szczegółowe informacje 

2 sieć  

IV spotkanie 

online 

06.05.2021 r. 

godz. 

16.30 - 18.00 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Tworzenie na platformie Genially, np.: 

• pokoju zagadek 

• quizu 

Podsumowanie pracy Sieci w roku szkolnym     
2020/2021 

Ewa Misiewicz Dorota Iwanowicz 

Wychowanie do życia 
w rodzinie jako przedmiot 

szkolny. Wyzwanie dla 

nauczyciela. 
Szczegółowe informacje 

2 seminarium 06.05.2021 r. 
godz.  

16.30 - 18.00 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
wychowania  

do życia w rodzinie 

ze szkół 
podstawowych 

• Wybrane zasady prowadzenia lekcji 

• Współpraca nauczyciela wychowania do 

życia w rodzinie z rodzicami, dyrektorem 

szkoły i radą pedagogiczną 

dr Anna Kreft dr Anna Kreft 

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/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-26c-kreatywny-nauczyciel-w-edukacji-wczesnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wychowanie-do-zycia-w-rodzinie-jako-przedmiot-szkolny-wyzwanie-dla-nauczyciela/
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Słyszę, ale nie rozumiem - 

wpływ zaburzeń 
przetwarzania słuchowego 

na zachowanie 

i funkcjonowanie dziecka. 
Szczegółowe informacje 

 

4 webinar online 08.05.2021 r. 

godz.  
9.00 - 12.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciel edukacji 

przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej, 

w szczególności 

pracujący z uczniem 
o SPE 

Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego część 

dzieci  pomimo terapii logopedycznej nie są  
w stanie  nauczyć  się mówić, czytać, 

poprawnie pisać, inne zaś  sprawiają  wrażenie  

wycofanych,   „bujających w obłokach” lub 
niesfornych.  Słuch tych dzieci  jest  

prawidłowy, lecz nauczyciel widzi ewidentne 

trudności dziecka w różnych sferach, w tym  
w sferze  słuchowej. Czy dziecko samo będzie  

w stanie pokonać te trudności? Czy potrzebne 

są specjalistyczne oddziaływania? 

Władysława 

Hanuszewicz 

Renata Karbownik - 

Sulikowska 
 

Egzamin ósmoklasisty 
z geografii od roku 

szkolnego 2021/2022 

Szczegółowe informacje 

 

3 warsztaty  
online 

10.05.2021 r. 
godz. 

16.30 - 18.45 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
geografii ze szkół 

podstawowych 

• Opis egzaminu ósmoklasisty z geografii. 

• Zadania na egzaminie. 

• Opis arkusza egzaminacyjnego. 

• Zasady oceniania. 

• Materiały i przybory pomocnicze. 

• Przykładowe zadania z rozwiązaniami. 

dr Anna Kreft dr Anna Kreft 

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 

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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/slysze-ale-nie-rozumiem-wplyw-zaburzen-przetwarzania-sluchowego-na-zachowanie-i-funkcjonowanie-dziecka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/egzamin-osmoklasisty-z-geografii-od-roku-szkolnego-20212022/
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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/aplikacje-interaktywne-na-kazdy-temat-lekcji-jak-utworzyc-i-zastosowac-na-tablicach-smartfonach-i-komputerach-2/
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Sieć 2c 

 Mały człowiek wiele może 
Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 IV spotkanie 
online 

11.05.2021 r.   

godz. 
16.30 - 18.45 

stanowisko 

komputerowe 
 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
i przedszkolnej 

● TIK-owe inspiracje. Tworzenie w programie 

Word: dyplomu, zaproszenia, podziękowania, 
prezentacji w PowerPoint. 

● Podsumowanie pracy sieci w roku szkolnym 

2020/2021 

Dorota Iwanowicz Dorota Iwanowicz 

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 

Praca zespołu do spraw 

ewaluacji w szkole 
Szczegółowe informacje 

2 szkolenie  

online 

13.05.2021 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 

Skuteczne przygotowanie 

dziecka do nauki czytania 

i pisania 
Szczegółowe informacje 

3 szkolenie 

online 

13.05.2021 r. 

godz. 

17.00 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej 

• TIK-owe inspiracje. Tworzenie w 

programie Word: dyplomu, zaproszenia, 

podziękowania, prezentacji w PowerPoint. 

• Podsumowanie pracy sieci w roku 

szkolnym 2020/2021 

Dorota Iwanowicz Alina Rabowska 

“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 

Sztuka dramy w procesie 
edukacji 

Szczegółowe informacje 

 

4 webinar  
online 

15.05.2021 r. 
godz. 

9.00 - 12.15 

stanowisko 
komputerowe 

zainteresowani 
nauczyciele, 

w szczególności 

pracujący z uczniem 
o SPE 

Zapoznanie uczestników z podstawowymi 
zagadnieniami z zakresu dramy. Wskazanie 

możliwości wykorzystania różnorodnych 

technik dramowych w działaniach 
edukacyjnych, w tym z uczniem 

z niepełnosprawnością. Drama jako metoda 

samodzielna (ogólnorozwojowa) oraz 
uzupełniająca w ujęciu teoretycznym 

i praktycznym. Prezentacja  prostych ćwiczeń, 

zabaw i gier dramowych. 
 

 

 
 

 

Władysława Hanuszewicz Agata Andrzejczuk  

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-2c-maly-czlowiek-wiele-moze/
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/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole-8/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/skuteczne-przygotowanie-dziecka-do-nauki-czytania-i-pisania-2/
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/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/sztuka-dramy-w-procesie-edukacji/
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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  

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 

wszyscy 
zainteresowani 

• 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/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/
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Dzień Mamy i Dzień 

Dziecka z Genial.ly 
Szczegółowe informacje 

3 szkolenie 

online 

18.05.2021 r. 

godz. 
16.30 - 18.45 

stanowisko 

komputerowe 
 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej 

Tworzenie tematycznych interaktywnych 

pomocy edukacyjnych na platformie Genial.ly, 
np.: 

• obrazka interaktywnego 

• quizu 

• zagadek z magiczną latarką 

Dorota Iwanowicz Dorota Iwanowicz 

Formularze Google 

Tworzenie testów i ankiet  
w formularzach Google. 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

 online 

19.05 2021 r. 

godz. 
 18.00 - 20.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele historii 

wszystkich typów 
szkół 

Tworzenie sprawdzianów, testów i ankiet 

w formularzach Google oraz  ich 
wykorzystanie na platformie Classroom. 

Krzysztof Myszkowski Krzysztof Myszkowski 

Alternatywne metody 

słuchania muzyki 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty   

online 

20.05.2021 r. 

godz. 
16.00 - 18.30 

stanowisko 

komputerowe 
nauczyciele 

edukacji 
wczesnoszkolnej, 

muzyki i wszyscy 

zainteresowani 

Analiza Podstawy Programowej 2017 

w zakresie słuchania muzyki; 
Alternatywne metody słuchania muzyki 

w edukacji szkolnej; 

Słuchanie muzyki poprzez różne formy 
ekspresji - improwizacje muzyczno-ruchowe, 

grę na instrumentach perkusyjnych oraz 

niekonwencjonalnych - przykłady; 
Poznanie literatury muzycznej różnych 

twórców różnych epok 

Ewa Misiewicz Ewa Misiewicz 

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 

Jak uczyć programowania: 

algorytm Euklidesa. 

Realizacja algorytmu w 
schemacie blokowym, 

Scratch i Python 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

24.05.2021 r. 

godz. 

17.00 - 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

informatyki szkół 

podstawowych 
 

Algorytm Euklidesa jest szczególnie ważny  

w podstawie programowej klas VII i VIII. 

Jego realizacja w obu wersjach iteracyjnych 
jest  obowiązkowa. Z zapisów podstawy 

wynika, że uczeń powinien stosować  różne 

sposoby przedstawiania algorytmów w tym  
w postaci schematów blokowych dlatego  

na tych zajęciach przedstawię  możliwie 

kompletny sposób realizacji tego tematu. 
W środowisku wizualnym  i  j. programowania 

Marek Wróblewski Marek Wróblewski 

Wykorzystanie TIK na 
lekcjach wychowania 

fizycznego 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 
 online 

24.05.2021 r. 
godz. 

 16.00 - 18.15 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele WF Technologie Informacyjno–Komunikacyjne 
(TIK) dają nieograniczone możliwości na 

wykorzystanie ich podczas lekcji Wychowania 
Fizycznego. Kamera, laptop, aparat, komórka 

to tylko kilka z niewielu narzędzi, które mogą 

być pomocne podczas prowadzenia zajęć. 

Robert Kozłowicz Robert Kozłowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/dzien-mamy-i-dzien-dziecka-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/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/alternatywne-metody-sluchania-muzyki/
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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-algorytm-euklidesa-realizacja-algorytmu-w-schemacie-blokowym-scratch-i-python/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/wykorzystanie-tik-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/
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Platforma Genially. 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

 online 

27.05.2021 r. 

godz. 
 18.00 - 20.00 

 

 
 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele historii 

szkół 
podstawowych 

Jedno narzędzie do tworzenia wszelkiego 

rodzaju zasobów dydaktycznych, prezentacji, 
gier, interaktywnych obrazów, map, 

ilustrowanych procesów, CV itp. Umożliwia 

pracę w grupach nad projektem, korzystając 
z wygody i natychmiastowości chmury. 

Korzystanie z gotowych zasobów. 

Krzysztof Myszkowski Krzysztof Myszkowski 

Jak uczyć programowania 

w klasach I-III: Baltie ? 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

31.05.2021 r. 

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 

KONSULTACJE  DORADCÓW  METODYCZNYCH 

Konsultacje online 6 x 2 h konsultacje online 10,17,31.05. 

2021 r. 

godz. 
16.00 - 18.00 

 

11,18,25.05. 
2021 r.  

godz. 

13.30 - 15.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

• 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 

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/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/platforma-genially/
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/

