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KALENDARZ ODN – listopad 2020 

 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba 

prowadząca/ 

Ekspert 

 
KONFERENCJE 

 

Zdrowie dzieci i młodzieży (XV). 

Szczegółowe informacje 

4 konferencja 

online 

25.11.2020 

godz. 
15.00 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 
 

nauczyciele, dyrektorzy, 

pielęgniarki szkolne 

ŚRODOWISKO – CZŁOWIEK – EDUKACJA 

Wyzwania współczesności. 
 

 

Irena 

 Czyż 

zaproszeni 

prelegenci 

Diagnostyka edukacyjna dziś 

- szanse rozwoju. 

Szczegółowe informacje 

4 konferencja 

online 

27.11.2020 

godz. 

12.00 – 15.00 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów szkół 

 i placówek 

● Diagnoza edukacyjna, a ocenianie osiągnięć uczniów. 
● Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy 

edukacyjnej. 
● Diagnoza motywacji uczenia się. 

dr Anna  

Kreft 

Jerzy  

Mackowski 

 

 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy-xv/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/diagnostyka-edukacyjna-dzis-szanse-rozwoju/
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DORADCY METODYCZNI – WARSZTATY, SZKOLENIA, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

 
 

Wykorzystanie nowoczesnych 

metod treningu na lekcjach WF 
 - ćwiczenia z wykorzystaniem 

taśm TRX. 

Szczegółowe informacje 
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warsztaty 

online 

 

23.11.2020 

godz. 
16.30 – 18.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele  

wychowania fizycznego 

 

● Rozgrzewka i rozciąganie z wykorzystaniem taśm 

TRX. 

● Ćwiczenia kształtujące poszczególne partie 

mięśniowe. 

● Ćwiczenia korekcyjne. 

 

Informacja dla uczestnika: zajęcia mają charakter 

warsztatowy, proszę o zabranie stroju sportowego. 

 

Robert  

Kozłowicz 

 

Robert  

Kozłowicz 

 

WARSZTATY, SZKOLENIA, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
 

Trening osobowy nauczyciela 

doradcy zawodowego, nauczyciela 
podstaw przedsiębiorczości. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

02.11.2020 

godz. 
15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości, 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 

Warsztat z treningu osobowego nauczyciela. Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Beata  

Szybowska 

Praca z uczniem zdolnym na 
lekcjach chemii i zajęciach 

pozalekcyjnych. 

Spotkanie 

 informacyjno-instruktażowe. 

Szczegółowe informacje 

2 II spotkania 
szkolenie 

online 

I.  02.11.2020 
II. 04.11.2020 

godz. 

17.00 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele chemii ● Charakterystyka ucznia zdolnego. 
● Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 
● Jak pracować z uczniem zdolnym? 
● Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 
● Analiza materiałów do wykorzystania przez 

nauczycieli w pracy z uczniami uzdolnionymi, 

przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

dr Anna  
Kreft 

Małgorzata 
Krzeczkowska 

Polak mały - tworzenie pomocy 

tematycznych 
 z wykorzystaniem TiK. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  

online 

03.11.2020 

godz. 
16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 
i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Tworzenie tematycznych pomocy dydaktycznych 

związanych ze Świętem Niepodległości: 

● quizu, 
● kodów gr. 

Dorota 

 Iwanowicz 

Dorota 

 Iwanowicz 

Nauka ukierunkowana na ucznia 

z wykorzystaniem Office 365 i nie 
tylko - aktywizujemy uczniów na 

zajęciach języka angielskiego. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 
 

04.11.2020 

godz. 
15.00 – 18.00 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

jęz. angielskiego 
● Flipgrid, 
● Skype - sesje z prelegentem,  
● Sway, 
● Forms,  
● Praca zespołowa w Notesie zajęć (OneNote). 

Marta 

 Młyńska 

Justyna 

Szczypek-Bogdanowicz 

Sieć 26c : 

 Kreatywny nauczyciel  
w edukacji wczesnej. 

Szczegółowe informacje 

2 sieć 

I spotkanie 
online 

04.11.2020 

godz. 
16.30 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej  
● Spotkanie inaugurujące - Sieć 26c.  
● Zabawy integracyjne oraz ustalenie tematyki spotkań. 
● Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne 

rozwijające kreatywność artystyczną dziecka. 

Ewa  

Misiewicz 

Ewa 

 Misiewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/wykorzystanie-nowoczesnych-metod-treningu-na-lekcjach-wf-cwiczenia-z-wykorzystaniem-tasm-trx/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/wykorzystanie-nowoczesnych-metod-treningu-na-lekcjach-wf-cwiczenia-z-wykorzystaniem-tasm-trx/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/trening-osobowy-nauczyciela-doradcy-zawodowego-nauczyciela-podstaw-przedsiebiorczosci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-chemii-i-zajeciach-pozalekcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/polak-maly-tworzenie-pomocy-tematycznych-z-wykorzystaniem-tik/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nauka-ukierunkowana-na-ucznia-z-wykorzystaniem-office-365-i-nie-tylko-aktywizujemy-uczniow-na-zajeciach-jezyka-angielskiego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-26c-kreatywny-nauczyciel-w-edukacji-wczesnej/
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Projekt gry w języku Python 

 z wykorzystaniem środowiska 
programistycznego w przeglądarce 

internetowej. 

(edycja 2) 
Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

online 

04,18,25. 

11.2020 
 godz. 

17.00 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 
 i średnich  

6-godzinne warsztaty online 

(3 spotkania po 2 godziny dydaktyczne) 
mające na celu naukę podstaw programowania 

w języku Python podczas pisania prostej gry. 

Marek 

Wróblewski 

Jerzy 

 Dorożko 

Odnaleźć tę moc aby potencjał był 
kierunkiem wyboru zawodu. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 
online 

05.11.2020 
godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

doradcy zawodowi, 
nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, 

nauczyciele przedmiotów 
zawodowych 

● Nauczyciel zdobywa narzędzia do pracy z uczniem  
w kierunku odkrywania jego potencjału, mocnych 

 i słabych stron. 

● Nauczyciel zdobywa kompetencje w kierunku 

wspierania ucznia w jego rozwoju. 

Joanna 
Pawlak-Jęczewska 

Natalia 
Zarańska 

Uczeń z zespołem Aspergera 

 w klasie. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

07.11.2020 

godz. 

9.00 – 14.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele pracujący  

z dzieckiem, z zespołem 

Aspergera w szkole 
podstawowej i szkole 

ponadpodstawowej 

● Poznanie  sylwetki ucznia z zespołem Aspergera. 
● Zaprezentowanie podstawowych metod pracy 

edukacyjnej i terapeutycznej ucznia.  
● Uwzględnianie specyficznych umiejętności ucznia 
●  z zespołem Aspergera – IPET. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Elżbieta 

Górska 

Kreatywnie i aktywnie, czyli jak 

inspirować ucznia? 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

09.11.2020 

godz. 

15.00 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 
● Po co nam kreatywność? 
● Jak uczyć aktywnie i kreatywnie? 
● Jak wspierać rozwój kreatywności u ucznia? 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 

Sieć 21a:  

Między nami przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  
w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych. 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

II  spotkanie 

online 

09.11.2020 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

 
 

 

 
 

nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych 

rejonu słupskiego 

Praca emocjonalna w pracy nauczyciela przedmiotów 

przyrodniczych. 

Irena 

Czyż 

Irena 

Czyż 

 
Katarzyna 

Rodziewicz 

Praca zespołu do spraw ewaluacji  

w szkole. 

Szczegółowe informacje 

3 szkolenie 

online 

09.11.2020 

godz. 

15.30 – 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów szkół  

i placówek 

● Organizacja pracy zespołu ds. ewaluacji. 
● Najczęściej spotykane problemy. 
● Sposoby raportowania. 
● Formułowanie wniosków i rekomendacji. 

Mariusz 

Barański 

Mariusz 

Barański 

Sieć 18: 
Nowoczesne technologie  

w edukacji. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 
I spotkanie 

online 

10.11.2020 
godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele, którzy mają 
doświadczenie 

 w stosowaniu narzędzi 

TiK i chcą się nim 
podzielić z innymi  

● Zastosowanie tablicy interaktywnej.  
● Włączenie tabletu, smartfonu. 
● Wykorzystanie darmowych programów 

w chmurze do tworzenia aplikacji wspomagających 

nauczanie, quizów sprawdzających wiedzę. 

● Narzędzia przydatne do zdalnej edukacji. 

Marek 
Wróblewski 

Marek 
Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/projekt-gry-w-jezyku-python-z-wykorzystaniem-srodowiska-programistycznego-w-przegladarce-internetowej-edycja-ii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/odnalezc-te-moc-aby-potencjal-byl-kierunkiem-wyboru-zawodu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/uczen-z-zespolem-aspergera-w-klasie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/kreatywnie-i-aktywnie-czyli-jak-inspirowac-ucznia/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21a-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-18-nowoczesne-technologie-w-edukacji/
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Narzędziownik nauczyciela 

- czyli kreatywne must have na 
każdej lekcji. 

Szczegółowe informacje 

4 szkolenie 

online  

14.11.2020 

godz. 
10.00 – 13.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

● Jakie materiały i gadżety są niezbędne/przydatne  
na zajęciach? 

● Must have nauczycielskie i co można z nim zrobić? 
● Dlaczego tak ważne jest tworzenie własnych 

materiałów dydaktycznych? 
● Jak tworzyć własne pomoce dydaktyczne 

– inspiracje i wymiana doświadczeń. 

● Inspiracji moc, czyli budowanie bazy dobrych praktyk. 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 

Sieć 5c: 
Samorządność zaczyna się  

w szkole. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 
II spotkanie 

online 

16.11.2020 
godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 
komputerowe 

opiekunowie 
samorządów 

uczniowskich 

Temat II spotkania: Pracujemy razem. 

● Co to jest samorząd uczniowski? 
● Tworzymy regulamin SU. 
● Rola opiekuna SU.  

Marzena  
Tuliszka 

Marzena 
Tuliszka 

Sieć 21b: 

Między nami przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 
przyrodniczych. 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

II spotkanie 

online 

16.11.2020 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele przedmiotów 

przyrodniczych rejonu 

południowego 

Praca emocjonalna w pracy nauczyciela przedmiotów 

przyrodniczych. 

Irena 

Czyż 

Irena 

Czyż 

 

Katarzyna 
Rodziewicz 

Warsztaty z cyklu:  

Otwarci na świat, otwarci na 
przyszłość: Chcę, mogę, potrafię 

czyli jak zyskać tę MOC! 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

online 

16.11.2020 

godz. 
15.00 – 18.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 
● Dlaczego tak bardzo brakuje nam pewności siebie? 
● Jak stać się bardziej pewnym siebie i budować swoje 

sprawstwo? 
● Jak zacząć wierzyć w to, że ograniczenia są tylko  

w naszej głowie i zacząć działać? 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska  
 

Małgorzata 

Gilmajster 
 

 

Kształtowanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich 
młodzieży na przedmiotach 

humanistycznych za pomocą portali 

społecznościowych. 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

17.11.2020 

godz. 
16.30 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 
● Media społecznościowe w edukacji humanistycznej. 
● Kształtowanie kompetencji społecznych 

 i  obywatelskich. 

● Narzędzia wspomagające. 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

Maciej 

Maraszkiewicz 

Sieć 11: 
Aktywne formy nauczania 

przedmiotów przyrodniczych. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 
I spotkanie 

online 

17.11.2020 
godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele biologii  
i geografii 

● Doskonalenie metod i form pracy związanych 
z prowadzeniem zajęć w terenie. 

● Doskonalenie umiejętności wykorzystania zasobów 

przyrodniczych środowiska lokalnego. 
● Doskonalenie metodyki badań przyrodniczych. 

dr Anna  
Kreft 

dr Anna 
 Kreft 

Energizery 

i  lodołamacze na dobry początek 
 i dobrą energię na zajęciach  

z doradztwa zawodowego  

i podstawach przedsiębiorczości. 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

 online 

17.11.2020 

godz. 
15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości 

● Lodołamacze i energizery – jak rozkręcić grupę. 
● Ćwiczenia wymagające dodatkowych materiałów. 
● Ćwiczenia nie wymagające nakładu pracy. 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedziownik-nauczyciela-czyli-kreatywne-must-have-na-kazdej-lekcji/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-5c-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21b-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/warsztaty-z-cyklu-otwarci-na-swiat-otwarci-na-przyszlosc-chce-moge-potrafie-czyli-jak-zyskac-te-moc/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/warsztaty-z-cyklu-otwarci-na-swiat-otwarci-na-przyszlosc-chce-moge-potrafie-czyli-jak-zyskac-te-moc/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-11-aktywne-formy-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych/
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-na-zajeciach-z-doradztwa-zawodowego-i-podstawach-przedsiebiorczosci/


5 
 

Na tropie zagadek – escape room  

w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

17.11.2020 

godz.  
16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego 
 i edukacji 

wczesnoszkolnej 

● Czym jest Escape Room? 
● Jak stworzyć Escape Room? 
● Sposoby organizacji zagadek. 
● Przykłady szyfrów. 
● Tworzenie zagadek za pomocą narzędzi TiK. 
● Pomysły na Escape Room. 

Dorota  

Iwanowicz 

Dorota  

Iwanowicz 

Praca z uczniem ze spektrum 

autyzmu i mutyzmem wybiórczym 

na lekcjach języka polskiego. 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

18.11.2020 

godz. 

16.00 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 
● Pojęcie autyzmu i mutyzmu. 
● Objawy mutyzmu. 
● Jak pomóc dziecku w szkole, a w szczególności na 

języku polskim? 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

Grażyna 

Ciechanowska 

Sieć 24b :  

Sieć szkolnych animatorów 

edukacji morskiej PPEM GRUPA B 

 (nowi animatorzy 

 w PPEM) 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

I spotkanie 
online 

18.11.2020 

godz. 
15.00 – 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

szkolni animatorzy 

edukacji morskiej  
z nowych szkół w PPEM  

● Cele i założenia PPEM.  
● Szkolne programy Edukacji Morskiej.  
● Zasady certyfikacji udziału w PPEM.  
● Wspólna praca na dysku Google 

 – upowszechnianie działań.  

● Strona internetowa i fanpage PPEM na FB. 

Iwona 

Poźniak 

Iwona  

Poźniak 
 

Małgorzata 

Bukowska-Ulatowska 

 

Krystian  

Zdziennicki 

Zachowania ryzykowne młodzieży. 

Szczegółowe informacje 

3 webinarium 
 

18.11.2020 
godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko  
komputerowe 

dyrektorzy, nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

● Rodzaje zachowań ryzykownych. 
● Czynniki ryzyka/czynniki ochronne. 
● Jak możemy pomóc? 
● Rola rodziców i nauczycieli w procesie 

wychowawczym. 

Renata 
Kołosowska 

Maciej 
Maraszkiewicz 

ABC doradcy zawodowego 

 – rozmowa doradcza, 

indywidualna. 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

19.11.2020 

godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości 

Przeprowadzenie rozmowy doradczej z uczniem na każdym 

etapie edukacyjnym. 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pępko 

Picturebooki i lapbooki 

 w edukacji polonistycznej. 

Szczegółowe informacje 

3 

 

warsztaty 

online 

19.11.2020 

godz. 

16.15 – 18.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 
● Przegląd najciekawszych realizacji gatunku, sztuka 

czytania tekstów ikonicznych. 
● Jak dopełniają się słowo i obraz? 
● Odkrywanie potencjału estetycznego i edukacyjnego 

picturebooków i lapbooków, propozycje zadań 

twórczych. 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

Sieć 15a: 
 Nauczyciel wspomagający 

 i jego rola w edukacji dziecka 

 o SPE. 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 
II spotkanie 

online 

19.11.2020                    
godz. 

16.00 – 19.00 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
wspomagający ucznia  

o SPE 

Wymiana doświadczeń – rozwiązywanie bieżących 
problemów. 

Władysława 
Hanuszewicz 

Katarzyna 
Rodziewicz 

Sieć 16a: 
 Wielowymiarowość pracy 

psychologa w placówkach 

oświatowych. 
Szczegółowe informacje 

4 sieć 
II spotkanie 

online 

19.11.2020                    
godz. 

16.00 – 19.00 

stanowisko 
komputerowe 

psycholodzy szkół 
 i placówek oświatowych 

Wymiana doświadczeń – rozwiązywanie bieżących 
problemów. 

Katarzyna 
Rodziewicz 

Władysława 
Hanuszewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/na-tropie-zagadek-escape-room-w-przedszkolu-i-edukacji-wczesnoszkolnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-ze-spektrum-autyzmu-i-mutyzmem-wybiorczym-na-lekcjach-jezyka-polskiego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-24b-siec-szkolnych-animatorow-edukacji-morskiej-ppem-grupa-b-nowi-animatorzy-w-ppem/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/zachowania-ryzykowne-mlodziezy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/abc-doradcy-zawodowego-rozmowa-doradcza-indywidualna/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/picturebooki-i-lapbooki-w-edukacji-polonistycznej-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-15a-nauczyciel-wspomagajacy-i-jego-rola-w-edukacji-dziecka-o-spe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16a-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
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Interdyscyplinarne zabawy 

nawigacyjne na mapach morskich. 
Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

online 

19.11.2020 

godz.  
16.00 – 17.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele szkół 

podstawowych: 
matematycy, 

przyrodnicy, biolodzy, 

geografowie  
+ uczniowie  

(1 N + 2 U) 

● Kierunki geograficzne. 
● Oznaczanie pozycji na mapach morskich. 
● Nanoszenie pozycji.  
● Wyznaczanie kursów. 
 

Iwona 

Poźniak 

Dariusz  

Kloskowski 

Sieć 1a: 

Aktywność artystyczna dziecka. 

Podstawy muzykoterapii. 
Szczegółowe informacje 

2 sieć 

II spotkanie 

online 

20.11.2020 

godz. 

15.30 – 17.00 
 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, 

wczesnoszkolnej 
 i muzyki 

● Metody i formy muzykoterapii. 
● Gry i zabawy terapeutyczne. 
● Elementy muzykoterapii w procesie lekcyjnym. 

Ewa  

Misiewicz 

Katarzyna 

Wyporska-Wawrzczak 

Praca z dzieckiem z rodziny 

dysfunkcjonalnej. 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

online 

21.11.2020 

godz. 

9.00 – 16.30 

stanowisko 

komputerowe  

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów szkół 

 i placówek 

● Uwarunkowania i mechanizmy charakterystyczne dla 

rodziny dysfunkcjonalnej. 
● Sfera emocjonalna i społeczna dziecka. 
● Funkcjonowanie – adekwatna diagnoza trudności 

dziecka. 
● Dostosowanie treści korygujących i metod 

wychowawczych do problemów przejawianych przez 
dziecko: rozwijanie umiejętności wychowawczych 

poprzez wykorzystanie adekwatnych sposobów pracy 
 z dzieckiem.  

Renata 

Kłosowska 

Małgorzata 

Lipińska 

Tolerancja i prawa człowieka – jak 
 z nimi pracować? 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 
online 

23.11.2020 
godz. 

16.00 – 19.00 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

● Inność i jak o niej mówić? (a jak nie?) 
● Proces wykluczenia i jak go przerwać? 
● Stereotypizacja i jej ograniczenia. 
● System praw człowieka w pigułce. 

Marzena 
Tuliszka 

Marcin 
Skocz 

 

Kształtowanie sprawności fizycznej 
dzieci i młodzieży 

 w oparciu o trening piłki ręcznej. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 
online 

23.11.20 
godz.  

15.30 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

● Przepisy gry. 
● Sprzęt niezbędny do gry. 
● Ćwiczenia wprowadzające. 

Irena 
Czyż 

Anita 
Unijat 

Sieć 13a:  

Język obcy wcale nam nie obcy, 
czyli jak uczyć kreatywnie 

 i efektywnie? 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

II spotkanie 
online 

23.11.2020 

godz. 
15.00 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele  

języków obcych 
● Doskonalenie metod i form pracy związanych  

z prowadzeniem zajęć języka obcego. 

● Doskonalenie umiejętności wykorzystania swoich 
zasobów dla polepszania warsztatu pracy. 

● Doskonalenie swojego warsztatu pracy. 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 
+ 

ekspert 

Określenie typu temperamentu 
pomocne w pracy doradcy 

zawodowego. 

Szczegółowe informacSzczegółowe 
informacjeje 

4 warsztaty 
online 

24.11.2020 
godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

doradcy zawodowi, 
nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, inni 

zainteresowani 
nauczyciele 

Celem warsztatu jest poznanie temperamentów oraz wpływ 
temperamentu na wybór zawodu. 

Joanna 
Pawlak-Jęczewska 

Monika  
Walczak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapach-morskich-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-1a-aktywnosc-artystyczna-dziecka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/praca-z-dzieckiem-z-rodziny-dysfunkcjonalnej-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/tolerancja-i-prawa-czlowieka-jak-z-nimi-pracowac/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/ksztaltowanie-sprawnosci-fizycznej-dzieci-i-mlodziezy-w-oparciu-o-trening-pilki-recznej/
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/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/okreslenie-typu-temperamentu-pomocne-w-pracy-doradcy-zawodowego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/okreslenie-typu-temperamentu-pomocne-w-pracy-doradcy-zawodowego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/okreslenie-typu-temperamentu-pomocne-w-pracy-doradcy-zawodowego/
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Sieć 20b: 

 Diagnozuję i pomagam – czyli 
rzecz o wspieraniu uczniów 

w rozwoju 

 i kryzysie. 
Szczegółowe informacje 

 

3 sieć 

I spotkanie 
online 

24.11.2020 

godz. 
15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe  

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/placówek 

● Diagnozowanie sytuacji kryzysowych. 
● Zasady funkcjonowania Sieci. 

Renata 

Kołosowska 

Renata  

Kołosowska 

Sieć 13b: 

Język obcy wcale nam nie obcy, 

czyli jak uczyć kreatywnie 
 i efektywnie. 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

II spotkanie 

online 

24.11.2020 

godz. 

15.00 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

 języków obcych 
● Doskonalenie metod i form pracy związanych  

z prowadzeniem zajęć języka obcego. 

● Doskonalenie umiejętności wykorzystania swoich 

zasobów dla polepszania warsztatu pracy. 
● Doskonalenie swojego warsztatu pracy. 
 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 

 
 

Sieć 15b: 

 Nauczyciel wspomagający 

 i jego rola w edukacji dziecka 
o SPE. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

II spotkanie 

online 

24.11.2020        

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wspomagający ucznia  

o SPE 

● Wymiana doświadczeń. 
● Rozwiązywanie bieżących problemów. 
● Realizacja zdiagnozowanych potrzeb szkoleniowych. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Katarzyna 

Rodziewicz 

Sieć 16b:  
Wielowymiarowość pracy 

psychologa w placówkach 

oświatowych. 
Szczegółowe informacje 

4 sieć 
II spotkanie 

online 

24.11.2020       
godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

psycholodzy szkół 
 i placówek oświatowych 

● Specyfika pracy psychologa w placówkach 

oświatowych. 
● Wymiana doświadczeń. 
● Rozwiązywanie bieżących problemów. 

Katarzyna 
Rodziewicz 

Władysława 
Hanuszewicz 

Propedeutyka higieny głosu dla 
nauczycieli w czasie pandemii. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 
online 

24.11.2020 
godz. 

16.00 – 19.30 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

● Celem warsztatu jest poprawa jakości głosu, jego 
mocy i barwy. 

● Zmiana nawyków ze szkodliwych na wspierające. 
● Lepsza wydajność głosowa i oddechowa. 
● Lepsza dykcja i wyrazistość wypowiedzi. 
● Warunki prawidłowej emisji głosu. 
● Etiologia i rodzaje zawodowych zaburzeń głosu. 
● Ćwiczenia usprawniające funkcjonowanie aparatu 

oddechowego, ćwiczenia oddychania 
przeponowo-żebrowego, ćwiczenia oddechowo-

artykulacyjne, ćwiczenia usprawniające pracę 

narządów artykulacyjnych, ćwiczenia artykulacyjno-
dykcyjne. 

Joanna 
Kierul-Cieślak 

Łukasz 
Bilski 

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-13b-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-15b-nauczyciel-wspomagajacy-i-jego-rola-w-edukacji-dziecka-o-spe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16b-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/propedeutyka-higieny-glosu-dla-nauczycieli-w-czasie-pandemii/
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Sieć 10: 

Diagnozy edukacyjne 
–  refleksje. 

Szczegółowe informacje 

 
 

 

3 sieć 

II spotkanie 
online 

24.11.2020 

godz. 
16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów szkół  
i placówek 

● Znaczenie diagnozy edukacyjnej dla jakości 
 i efektów kształcenia się. 

● Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy 

edukacyjnej. 
● Przedmiotowe diagnozy osiągnięć uczniów. 
● Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

dr Anna 

Kreft 

dr Anna 

Kreft 

Microsoft Forms – tworzenie 

kwestionariuszy i testów. 
Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

24.11.2020 

godz.  
15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele, którzy 

rozpoczynają pracę 
z narzędziem Forms 

Microsoft Forms to prosta w obsłudze aplikacja Office 365, 

służąca do tworzenia: 

● testów, 
● quizów, 
● ankiet. 
Podczas warsztatów nauczysz się jak: 

● szybko przygotować ankietę i test korzystając 
z programu Forms, 

● z łatwością przeglądać otrzymane wyniki. 

Dorota 

Iwanowicz 

Dorota 

Iwanowicz 
 

Mariusz 

Michalak 

Jak zachować kontrolę 
 w nauczaniu zdalnym, czyli 

praktyczne sposoby jak odnieść 

sukces pedagogiczny i satysfakcję 
w życiu osobistym. 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 
online 

25.11.2020 
godz. 

16.30 – 20.00 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele wszystkich 
etapów edukacyjnych 

● Jak przygotować zajęcia w zdalnym nauczaniu oraz jak 

je połączyć z nauką tradycyjną w szkole? 
● Przykłady rozwiązań. 

Joanna 
Kierul-Cieślak 

Maciej 
Maraszkiewicz 

Sieć 12a:  
Interaktywna lekcja biologii 

 i geografii. 

Szczegółowe informacje 
 

3 sieć 
 II spotkanie 

online 

25.11.2020 
godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele biologii  
i geografii 

● Doskonalenie pracy z wykorzystaniem ICT. 
● Poznanie i doskonalenie posługiwania się nowymi 

narzędziami dostępnymi w Internecie. 
● Opanowanie umiejętności tworzenia własnych 

interaktywnych aplikacji. 
● Tworzenie scenariuszy lekcji przyrodniczych  

z wykorzystaniem ICT. 

dr Anna 
Kreft 

dr Anna 
Kreft 

Akredytacja w programie Erasmus 

2021 – 2027. 

Szczegółowe informacje 

3 webinarium 26.11.2020 

godz.  

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

Akredytacja w Erasmus + co to takiego i jak ją uzyskać? Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

 
 

Sieć 5b:  

Samorządność zaczyna się 

w szkole. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

II spotkanie 

online 

26.11.2020 

godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

opiekunowie 

samorządów 

uczniowskich 

Temat II spotkania: Pracujemy razem. 

● Co to jest samorząd uczniowski? 
● Tworzymy regulamin SU. 
●  Rola opiekuna SU.  

Marzena  

Tuliszka 

Marzena  

Tuliszka 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-10-diagnozy-edukacyjne-refleksje/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-forms-tworzenie-kwestionariuszy-i-testow/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/jak-zachowac-kontrole-w-nauczaniu-zdalnym-czyli-praktyczne-sposoby-jak-odniesc-sukces-pedagogiczny-i-satysfakcje-w-zyciu-osobistym/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-12a-interaktywna-lekcja-biologii-i-geografii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/akredytacja-w-programie-erasmus-2021-2027/
about:blank
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-5b-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole/
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Muzyka wielkich i małych 

mistrzów. 
Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

online 

27.11.2020 

godz. 
15.00 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, 
wczesnoszkolnej, 

muzyki i instruktorzy 

muzyki, 
SOSW 

● Wdrażanie do słuchania muzyki klasycznej poprzez 

różne formy ekspresji: 
- improwizacje muzyczno-ruchowe, 
- inscenizacje ruchowe do muzyki, 

- śpiew, grę na instrumentach, 

- teatralizujące-improwizowane techniki dramowe. 
Poznanie literatury muzycznej różnych twórców, 

różnych narodów. 

Ewa  

Misiewicz 

Ewa  

Misiewicz 

Sieć 26a: 

Kreatywny nauczyciel 
 w edukacji wczesnej dziecka 

Podstawy muzykoterapii. 

Szczegółowe informacje 
 

3 warsztaty 

online 

27.11.2020 

godz. 
15.40 – 17.55 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
SP 4, 10 i 11 

● Metody i formy muzykoterapii. 
● Gry i zabawy terapeutyczne. 
● Elementy muzykoterapii w procesie lekcyjnym. 

Ewa  

Misiewicz 

Katarzyna  

Wyporska-Wawrzczak 

Behawioralne metody pracy 

 z dzieckiem z trudnościami 

 w zachowaniu. 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

online 

28.11.2020 

godz. 

9.00 – 16.30 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów szkół  

i placówek 

● Formułowanie zasad, Zasada 3R, Zasada Pernacka. 
● Tworzenie systemów motywacyjnych. 
● Tworzenie check listy na zachowanie. 
● Skuteczne wydawanie poleceń. 
 

Renata 

Kołosowska 

Monika  

Walczak 

Rewalidacja ucznia z zespołem 

Aspergera – jak zaplanować 
 i przeprowadzić pracę 

indywidualną w szkole? 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

28.11.20 

godz.  
9.00 – 14.00 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele szkoły 

podstawowej  
i ponadpodstawowej 

 - SPE 

Uczestnik szkolenia dowie się, jak zaplanować i realizować 

indywidualną pracę rewalidacyjną z uczniem z zespołem 
Aspergera. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Elżbieta Górska 

Sieć 9a: Wielokulturowy Ekspres. 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

I spotkanie 

online 

30.11. 2020 

godz. 

16.30 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele szkół 

podstawowych 

● Uczeń z doświadczeniem migracji. 

● Język polski jako obcy lub jako drugi. 

● Rozwijanie kompetencji kluczowych u ucznia 

migrującego. 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

2 spotkania 

zaproszony 

prelegent 

 

2 spotkania  
Joanna 

Kierul-Cieślak 

 

 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/muzyka-wielkich-i-malych-mistrzow/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-26a-kreatywny-nauczyciel-w-edukacji-wczesnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/behawioralne-metody-pracy-z-dzieckiem-z-trudnosciami-w-zachowaniu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/rewalidacja-ucznia-z-zespolem-aspergera-jak-zaplanowac-i-przeprowadzic-prace-indywidualna-w-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9a-wielokulturowy-ekspres/

