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KALENDARZ ODN – luty  2021 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba prowadząca 

/EKSPERT 

 WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Warsztaty z cyklu : Otwarci na świat, 

otwarci na przyszłość. 

"Praktykowanie wdzięczności jako 

sposób na lepsze życie.  

Jak robić to aktywnie i kreatywnie?" 

Szczegółowe informacje  

 

4 warsztaty  

online 

02.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 18.30 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

wszyscy 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Fakty i mity na temat wdzięczności. 

● Czy warto być wdzięcznym? 

● Dlaczego warto praktykować 

wdzięczność? 

● Jak kreatywnie i aktywnie praktykować 

● wdzięczność? 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 

Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności. 

 

Temat spotkania - Diagnostyka  

w doradztwie zawodowym.  

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

 III 

spotkanie 

online 

02.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Narzędzia do diagnozy. 

● Diagnoza  podczas zajęć online. 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Temat spotkania - Diagnostyka  

w doradztwie zawodowym.  

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

 III 

spotkanie 

online 

03.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Narzędzia do diagnozy. 

● Diagnoza  podczas zajęć online. 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

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-praktykowanie-wdziecznosci-jako-sposob-na-lepsze-zycie-jak-robic-to-aktywnie-i-kreatywnie/
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/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-8b-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-chojnice/
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Sieć 15b: Dokumenty i procedura 

opracowywania WOPFU oraz IPET. 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

III  

spotkanie 

online  

04.02.2021 r. 

godz. 

 15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

 

● Aktualna sytuacja w szkole - realizacja 

zadań nauczyciela wspomagającego. 

● Wymiana doświadczeń.    

● Omówienie przykładu wzorów oraz 

procedura opracowywania WOPFU 

oraz IPET. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Jak oswoić każdą tablicę / monitor 

interaktywny? 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

08.02.2021 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 

Diety alternatywne w żywieniu  

dzieci i młodzieży.  

Korzyści i zagrożenia. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty  

online 

09.02.2021 r. 

godz.  

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Charakterystyka wybranych diet i ich 

zastosowanie w żywieniu dzieci 

   i młodzieży. 

● Wady i zalety. 

Irena 

Czyż 

dr  

Magdalena  

Tańska 

Myślenie wizualne górą, czyli jak 

zostać mistrzem kreatywności. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online  

 09.02.2021 r. 

godz. 

 15.30 – 18.30 

  

stanowisko 

komputerowe 

 

wszyscy 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Co to jest myślenie wizualne i jak je 

zastosować na lekcji języka? 

● Prowadzenia lekcji wizualnie. 

● Zalety myślenia wizualnego. 

● Sposoby realizacji na lekcji. 

● Bank dobrych praktyk. 

Marta 

Młyńska 

Irmina 

Żarska 

Sieć 17: Cyfrowo kolorowo. TIK 

w pracy nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej. 

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

09.02.2021 r. 

godz.  

16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

Platforma Genial.ly – tworzenie: 

● Krzyżówek 

● Quizów 

● escape roomów 

● puzzli 

Dorota  

Iwanowicz 

Dorota 

 Iwanowicz 

Nie taki diabeł straszny. 

Zasady korzystania z urządzeń 

elektronicznych na przedmiotach 

humanistycznych. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

10.02.2021 r. 

godz. 

16.30 – 19.00  

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Jak bezpiecznie i umiejętnie korzystać 

z urządzeń elektronicznych?                           

●  Zasady korzystania z urządzeń  

w szkole i w domu. 

●  Jak ułatwić sobie i uczniowi pracę, 

umiejętne wyszukiwanie materiałów 

w sieci? 

Joanna 

 Kierul-Cieślak 

Maciej 

Maraszkiewicz 

Sieć 11: Aktywne formy nauczania 

przedmiotów przyrodniczych. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

10.02.2021 r. 

godz.  

16.30 – 18.45 

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 

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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-oswoic-kazda-tablice-monitor-interaktywny/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/diety-alternatywne-w-zywieniu-dzieci-i-mlodziezy-korzysci-i-zagrozenia/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/myslenie-wizualne-gora-czyli-jak-zostac-mistrzem-kreatywnosci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-17-cyfrowo-kolorowo-tik-w-pracy-nauczyciela-edukacji-wczesnoszkolnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/nie-taki-diabel-straszny-zasady-korzystania-z-urzadzen-elektronicznych-na-przedmiotach-humanistycznych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-11-aktywne-formy-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych/
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Sieć 25: ABC młodego stażem 

nauczyciela. 

 

Temat: Problemy wychowawcze, 

dyscyplina w klasie, mediacje. 

Problemy behawioralne. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

11.02.2021 r. 

godz. 

 16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Problemy wychowawcze, dyscyplina 

   w klasie, mediacje.  

● Problemy behawioralne. 

● Wymiana doświadczeń. 

Dorota 

 Iwanowicz 

Renata 

 Kołosowska 

 

Anna 

 Ziach   

Sieć 12a: Interaktywna lekcja biologii 

i geografii. 

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

 IV 

spotkanie 

online 

12.02.2021 r.  

godz.  

16.30 – 18.45 

 

stanowisko 

komputerowe  

 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● 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 

Rola nauczyciela  

w skutecznym rozwiązywaniu 

konfliktów i problemów 

wychowawczych. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

13.02.2021 r. 

godz. 

9.00 – 14.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Rozumienie konfliktu jako źródła 

twórczego rozwiązywania problemów 

w grupie wychowawczej. 

● Jakie strategie przyjmujemy 

 w rozwiązywaniu konfliktów. 

● Doświadczanie konfliktu i stosowanych 

strategii. 

● Komunikacja jako podstawa 

rozwiązywania problemów 

wychowawczych. 

● Alternatywne sposoby rozwiązywania 

konfliktów. 

Renata 

 Kołosowska 

Andrzej 

 Gałat  

Sieć 13b: Język obcy wcale nam nie 

obcy, czyli jak uczyć kreatywnie  

i efektywnie? 

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć  

III 

spotkanie 

online 

 

16.02.2021 r. 

  godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci  

● 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  

Praca doradcy zawodowego  

z uczniem z niepełnosprawnością  

w stopniu lekkim i umiarkowanym. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

18.02.2021 r. 

godz. 

 15.30 –17.45  

stanowisko 

komputerowe 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych 

● Rozmowa doradcza z uczniem 

niepełnosprawny. 

● Metody i formy pracy z uczniem 

niepełnosprawnym. 

 

 

 

 

Joanna 

 Pawlak - Jęczewska 

Joanna 

Pępko 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-25-abc-mlodego-stazem-nauczyciela-procedury-awansu-zawodowego/
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/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/rola-nauczyciela-w-skutecznym-rozwiazywaniu-konfliktow-i-problemow-wychowawczych/
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/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/praca-doradcy-zawodowego-z-uczniem-z-niepelnosprawnoscia-w-stopniu-lekkim-i-umiarkowanym/
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Praca zespołu do spraw ewaluacji  

w szkole 

Szczegółowe informacje 

 

2 szkolenie 

online 

18.02.2021 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 4b: Niezwykłe zasoby muzealne 

w pracy z uczniami. 

Szczegółowe informacje 

2 Sieć  

II 

spotkanie 

online 

 

18.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Dawne rzemiosło i zajęcia Kaszubów: 

● zajęcia zarobkowe Kaszubów 

● zwyczaje 

● dawne rzemiosła, z których nie 

wszystkie przetrwały do dnia 

dzisiejszego.               

Marzena  

Tuliszka 

Maria 

 Czaplewska  

Narzędzia zdalnego nauczania: 

Google Classroom. 

Szczegółowe informacje 

 

3 warsztaty 

online 

15.02.2021 r. 

godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele którzy 

stosuję narzędzia 

Google 

 w zdalnym 

nauczaniu  

i chcieliby poznać 

Classrom 

● Tworzenie zadań, testów. 

● System oceniania. 

Marek 

Wróblewski 

Marek 

Wróblewski 

Profilaktyka zachowań samobójczych 

i autodestrukcyjnych. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

20.02.2021 r. 

godz. 

9.00 – 14.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Zachowania samobójcze 

   i parasamobójcze. 

● Przyczyny i diagnoza depresji i myśli 

suicydalnych. 

● Zasady prowadzenia interwencji  

i rozmów w sytuacji kryzysowej   

zagrożenia życia.                  

● Instytucje pomocowe w sytuacji 

kryzysu. 

● Działania profilaktyczne w szkole. 

● Praca z zespołem klasowym po śmierci 

samobójczej. 

Renata 

 Kołosowka 

Monika  

Walczak  

“Jak w dobrym filmie”, czyli jak 

rozkochać uczniów w swoich 

lekcjach i sprawić, aby pokochali 

pracę z filmem na lekcji języka 

obcego.  

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

22.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

języków obcych  

● Film jako środek wyrazu artystycznego. 

● Specyfika pracy z filmem na lekcji 

języka obcego. 

● Wady i zalety pracy z filmem na lekcji. 

● Metody i narzędzia.  

● Bank dobrych praktyk.  

Marta  

Młyńska  

Marta 

 Młyńska  

 

dr  

Monika  

Bielska  

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole-5/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4b-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-zdalnego-nauczania-google-classroom/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/profilaktyka-zachowan-samobojczych-i-autodestrukcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-w-dobrym-filmie-czyli-jak-rozkochac-uczniow-w-swoich-lekcjach-i-sprawic-aby-pokochali-prace-z-filmem-na-lekcji-jezyka-obcego/
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Sieć 10: Diagnozy edukacyjne  

- refleksje.  

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

IV  

spotkanie 

online  

 

22.02.2021 r. 

godz.  

16.30 – 18.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● 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 

Sieć 18: Nowoczesne technologie 

 w edukacji.  

Szczegółowe informacje 

3 Sieci 

 IV 

spotkanie 

online 

22.02.2021 r. 

godz. 

 17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele którzy 

mają 

doświadczenie  

w stosowaniu 

narzędzi TiK 

 i chcą się nimi 

podzielić z innymi  

● Zastosowanie tablicy interaktywnej.  

● Włączenie tabletu, smartfona. 

● Wykorzystanie darmowych programów 

w chmurze do tworzenia aplikacji 

wspomagających nauczanie, quizów 

sprawdzających wiedzę.  

● Narzędzia przydatne do zdalnej 

edukacji. 

Marek  

Wróblewski 

Marek  

Wróblewski 

Co zrobić by chciało się chcieć? 

Zaangażowanie i motywacja uczniów 

na zajęciach z doradztwa 

zawodowego.  

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

23.02.2021 r. 

godz.  

15.30 – 17.45  

stanowisko 

komputerowe 

doradcy 

zawodowi 

● Jak zmotywować ucznia na zajęciach  

z doradztwa zawodowego. 

●  Jak sprawić by uczeń była zadowolony 

z zajęć z doradztwa zawodowego. 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Joanna  

Pawlak -Jęczewska 

Sieć 15a gr. I: 

Dokumenty i procedura 

opracowywania WOPFU oraz IPET. 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

IV  

spotkanie 

online 

23.02.2021 r.  

godz. 

 16.00 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

 

● Aktualna sytuacja w szkole - realizacja 

zadań nauczyciela wspomagającego 

 - wymiana doświadczeń.                   

● Wypracowanie standardów pracy 

nauczyciela wspomagającego. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Sieć 20a: Diagnozuję i pomagam 

- czyli rzecz o wspieraniu uczniów 

w rozwoju i kryzysie. 

 

Temat: Mechanizmy obronne jako 

skuteczne metody radzenia sobie 

z nieprzyjemnymi emocjami przez 

dzieci. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

III 

spotkanie  

online 

23.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy,  

nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół/placówek 

● Mechanizmy obronne jako skuteczne 

metody radzenia sobie  

z nieprzyjemnymi emocjami przez 

dzieci. 

Renata 

Kołosowska 

Monika  

Walczak 

Sieć 16b: Wielowymiarowość pracy 

psychologa w placówkach 

oświatowych. 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć  

III 

spotkanie 

online 

23.02.2021 r     

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Specyfika pracy psychologa  

w placówkach oświatowych. 

● Wymiana doświadczeń. 

● Rozwiązywanie bieżących problemów. 

Katarzyna 

Rodziewicz 

Katarzyna 

Rodziewicz 

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/siec-18-nowoczesne-technologie-w-edukacji/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/co-zrobic-by-chcialo-sie-chciec-zaangazowanie-i-motywacja-uczniow-na-zajeciach-z-doradztwa-zawodowego/
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/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/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16b-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
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Sieć 5a: Samorządność zaczyna się  

w szkole. 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 Sieć  

 III  

spotkanie 

online 

 

24.02.2021 r. 

godz 

16.15 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

Samorządy mają moc! 

● Komunikacja i media 

   dobre praktyki. 

● Uczenie się i nauczanie. 

● Ciekawe i twórcze. 

● Działania uczniów. 

Marzena 

 Tuliszka 

Marzena  

Tuliszka 

Sieć 30: Zadania z chemii nie takie 

straszne. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

24.02.2021 r. 

godz.  

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Doskonalenie umiejętności 

rozwiązywania zadań z chemii. 

● Doskonalenie umiejętności tworzenia 

własnych zadań. 

● Jak nie zniechęcić do rozwiązywania 

zadań? 

● Wymiana doświadczeń. 

dr  

Anna 

 Kreft 

dr 

 Anna  

Kreft 

Emocji się nie je. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

24.02.2021 r. 

godz. 

15.30 – 17.15 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Charakterystyka jedzenia 

emocjonalnego. 

● Głód emocjonalny, głód fizyczny oraz 

pragnienia. 

● Przyczyny jedzenia emocjonalnego. 

● Sposoby regulacji emocji do 

wykorzystania w praktyce.        

Irena 

 Czyż 

Edyta 

 Jasińska 

Sieć 15a gr. II: 

Standardy pracy nauczyciela 

wspomagającego. 

4 Sieć 

IV  

spotkanie 

online  

25.02.2021 r.  

godz.  

16.00 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

 

● Aktualna sytuacja w szkole - realizacja 

zadań nauczyciela wspomagającego 

 - wymiana doświadczeń.                   

● Wypracowanie standardów pracy 

nauczyciela wspomagającego. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Wykorzystanie metody Kids’Skills 

 – „Dam Radę” w pracy 

terapeutycznej z dzieckiem  

i rodzicami.   

Szczegółowe informacje 

6 szkolenie 

online 

 

27.02.2021 r. 

godz. 

9.00 – 14.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele,  

w szczególności 

pracujący 

 z uczniem o SPE  

● Metoda KidsSkills opiera się 

na kilkunastu krokach, podczas których 

dziecko, razem z terapeutą oraz przy 

wsparciu najbliższego otoczenia 

społecznego, konstruuje nową 

rzeczywistość, w której problem nie 

występuje. 

● Pojawia się za to umiejętność, której 

dziecko się uczy i nad którą pracuje, 

zwiększając tym samym poczucie 

własnej skuteczności, pewność siebie,  

a także rozwijając swoje mocne strony 

   i odnajdując nieuświadomione zasoby. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Elżbieta 

 Górska   

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-5a-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-30-zadania-z-chemii-nie-takie-straszne/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/emocji-sie-nie-je/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/wykorzystanie-metody-kidsskills-dam-rade-w-pracy-terapeutycznej-z-dzieckiem-i-rodzicami/


-7- 

 

Motywowanie uczniów do nauki. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

27.02.2021 r. 

godz. 

9.00 – 14.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Pojęcie motywacji. 

● Czynniki wpływające na rozwój 

motywacji uczniów. 

● Sposoby i metody motywowania 

ucznia. 

● Błędy popełniane w komunikacji 

 z uczniem. 

 

 

 

 

 

 

Renata 

 Kołosowska 

Piotr 

 Modzelewski  

 

 

DORADCY METODYCZNI 

Aneks do informatora maturalnego 

z języka angielskiego czyli zmiany  

w egzaminie maturalnym 2021. 

Szczegółowe informacje 

4 +2 warsztaty 

online 

Cz. I 

09.02.2021 r. 

godz.  

16.00 –19.15 

 

        Cz. II 

10.02.2021 r. 

godz. 

20.00 – 21.30 

 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele języka 
angielskiego szkół 

ponadpodstawowych 

● Wprowadzenie do zmian w zakresie 

wymagań ogólnych i szczegółowych  

na egzaminie maturalnym w 2021 roku  

w zakresie j. angielskiego. 

● Analiza porównawcza, wdrożenie 

zmian w pracy z uczniem. 

● Wspieranie nauczycieli języka 

angielskiego w doskonaleniu ich 

warsztatu pracy. 

 

Katarzyna  

Nowak 

Katarzyna 

 Nowak 

 

 

  

Analiza Informatora Maturalnego pod 

kątem zmian w wymaganiach 

egzaminacyjnych z języka polskiego 

w 2021 roku.  

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

online 

10.02.2021 r. 

godz. 

16.30 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele języka 

polskiego szkół 

ponadpodstawowych 

● Zmiany w wymaganiach 

egzaminacyjnych na maturze z języka 

polskiego w 2021 roku ujęte  

w Informatorze maturalnym. 

 

dr  

Kinga  

Mielczarek  

dr  

Kinga  

Mielczarek  

Sieć 7a: Pokolenie "Z", 

a kompetencje kluczowe na lekcjach 

języka polskiego w szkole 

ponadpodstawowej.  

Szczegółowe informacje 

2 Sieć 

I 

spotkanie 

online 

16.02.2021 r. 

godz. 

 16.30 – 18.00  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

zapisani do sieci 

● Charakterystyka pokolenia "Z". 

● Omówienie kompetencji kluczowych 

   w kontekście podstawy programowej. 

● Wymiana doświadczeń. 

dr  

Kinga 

 Mielczarek  

dr  

Kinga  

Mielczarek  

 

 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/motywowanie-uczniow-do-nauki/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/aneks-do-informatora-maturalnego-z-jezyka-angielskiego-w-2021-czyli-zmiany-na-maturze-z-jezyka-angielskiego-w-2021-roku/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/analiza-informatora-maturalnego-pod-katem-zmian-w-wymaganiach-egzaminacyjnych-z-jezyka-polskiego-w-2021-roku/
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/

