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KALENDARZ ODN – MAJ 2020 
KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, KONSULTACJE 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Jak zacząć z Google Meet 
(edycja 10) 

Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

4.05.2020 
godz.  

10.00-11.30 

stanowisko 

komputerowe   

w domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Wykorzystaniem narzędzi Google Meets w pracy zdalnej z uczniami. 

• Dzięki Google Meets możesz pracować i budować relacje z uczniami, 

niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują. 

M. Wróblewski 

Jak oceniać zdalnie? (edycja 1) 

 
Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 

online 

4.05.2020  

godz.  
12:00 -13:30 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele szkół 

podstawowych i 
ponadpodstawowych 

• Podstawy prawne oceniania szkolnego. 

• Jak stworzyć własny test z wykorzystaniem formularzy Google? 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet. 

A. Kreft 

Procedury awansu zawodowego 

 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

5.05.2020 

godz. 
15.00-17.15 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele stażyści 

ubiegający się o 
wyższy stopień 

awansu wszystkich 

etapów 
edukacyjnego 

• Podstawy prawne 

• Przygotowanie dokumentacji 

• Postępowanie przed komisją 

D. Iwanowicz 

Jak znowu wzniecić ten ogień? 

Czyli  o aktywizowaniu 
uczniów do nauki języka 

obcego  

 w edukacji zdalnej. 
Szczegółowe informacje 

3  
warsztaty 

online 

5.05.2020 

godz. 
14.30- 16.45 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

języków obcych 

• Jak sprawić, żeby uczniom chciało się chcieć   

• Kilka sposobów na “zapalenie ucznia”  

• Jak odnaleźć się w świecie cyfrowej dżungli czyli kilka sposobów na sukces- 

przedstawienie cyfrowego niezbędnika w edukacji zdalnej   

M. Młyńska  

OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU 
AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R. 

 

ul. Poniatowskiego 4a 

     76-200 Słupsk 

          doskonalenie: 502 644 975 

          tel./faks: 59 84 23 567 

       www.odn.slupsk.pl 

e-mail: kursy@odn.slupsk.pl 
e-mail: sekretariat@odn.slupsk.pl 

e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 

 
 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-zaczac-z-google-meet-10-edycja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-oceniac-zdalnie-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-6/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/jak-znowu-wzniecic-ten-ogien-czyli-o-aktywizowaniu-uczniow-do-nauki-jezyka-obcego-w-edukacji-zdalnejedycja-1/


 

-2- 

 

Korzystaj z Office 365   

w edukacji zdalnej 
(edycja 17) 

 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

5.05.2020 
godz.  

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę . 

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami 

specjalistów  z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły 
za sprawą takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to 

wszystko dzięki jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Wykorzystanie aplikacji Padlet 
podczas lekcji zdalnych  

 z przedmiotów przyrodniczych 

(edycja 2) 
Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

5.05.2020  

godz.  

11:00 - 12:30 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 
przedmiotów 

przyrodniczych ze 

szkoły podstawowej   
i ponadpodstawowej 

• Jak stworzyć własny Padlet?  

(Padlet to rodzaj wirtualnej tablicy korkowej, gdzie można zamieszczać różne 

informacje w jednym miejscu tj. adresy internetowe, zdjęcia, teksty, filmy). 

• Zastosowanie aplikacji  na lekcjach z przedmiotów przyrodniczych. 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet 

A. Kreft 

Coaching w doradztwie 
edukacyjno - zawodowym  

(edycja 3) 

Szczegółowe informacje  

3 
warsztat 

online 

5.05.2020 

godz. 

12.00 -14.15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości 

• pojęcie i znaczenie coachingu 

• narzędzia coachingowe 

• jak pracować z uczniem metodą coachingową 

• sesja coachingowa 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Narzędzia do zdalnej pracy   

z uczniem: aplikacje 

interaktywne z learningapps 
(edycja 5) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

5.05.2020 

godz.   
10.00-12.15 

stanowisko 
komputerowe   

w domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Procedury awansu zawodowego 

 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

6.05.2020 

godz. 
15.00-17.15 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 
kontraktowi 

ubiegający się o 

wyższy stopień 
awansu  wszystkich 

etapów 

edukacyjnego 

• Podstawy prawne 

• Przygotowanie dokumentacji 

• Postępowanie przed komisją 

D. Iwanowicz 

Skuteczne formy wychodzenia 

z kryzysu 
(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 szkolenie 

online 

6.05.2020 

godz. 
17.30-19.45 

stanowisko 

komputerowe 

Pedagodzy  

 i psycholodzy, 
zainteresowani 

nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

• Wielowymiarowość potrzeb wsparcia psychologicznego.  
W. Hanuszewicz 

Korzystaj z Office 365  
 w edukacji zdalnej 

(edycja 18) 

 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

6.05.2020 
godz. 

 15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów   

z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 

takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 
jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Uzależnienia behawioralne 

dzieci i młodzieży. Gry 

wideo/Internet/smartfony  

 i portale społecznościowe 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

6.05.2020 

godz. 

15.30 - 17.45 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży 

• Cyberprzemoc 

• Wpływ portali społecznościowych na rozwój dzieci i młodzieży 

J. Kierul-Cieślak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-17/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/wykorzystanie-aplikacji-padlet-podczas-lekcji-zdalnych-z-przedmiotow-przyrodniczych-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/coaching-w-doradztwie-edukacyjno-zawodowym-edycja-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-5/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/skuteczne-formy-wychodzenia-z-kryzysu-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-18/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uzaleznienia-behawioralne-dzieci-i-mlodziezy-gry-wideointernetsmartfony-i-portale-spolecznosciowe/
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Jak pracować z Radą 
Pedagogiczną w Google Suite? 

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

4 

warsztaty 

praktyczne 
online 

6.05.2020  

 godz. 

12.0 -15.30 
 z 30 min. 

przerwą 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

dyrektorzy szkół   

i placówek 
oświatowych 

• Opracowanie i zamieszczenie dokumentów i projektów Uchwał na dysku 

Google „w chmurze” projektów Uchwał na dysku Google „w chmurze”. 

Przygotowanie materiałów do weryfikacji obecności nauczycieli na zdalnym 
zebraniu Rady oraz projektów Uchwał poddanych pod głosowanie z 

wykorzystaniem aplikacji Formularze Google. 

•  Organizacja wideokonferencji z wykorzystaniem aplikacji Hangouts Meet 

Google. Poznanie narzędzi i ustawień programowych pomocnych  

 w przeprowadzeniu zebrania Rady Pedagogicznej. 

• Zasady, organizacja pracy członków Rady Pedagogicznej, dokumentowanie 

przebiegu zebrań Rady w oparciu o aplikację Classroom Google. 

• Dokumentowanie i zabezpieczenie danych z zebrań zdalnych na odległość 

Rady, protokół z zebrania Rady Pedagogicznej. 

B. Żuk 

Jak zacząć z Google Meet   

(edycja 11) 
Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

6.05.2020 

godz.   
10.00-11.30 

stanowisko 
komputerowe   

w domowym 

zaciszu kursanta 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Wykorzystaniem narzędzi Google Meets w pracy zdalnej z uczniami. 

• Dzięki Google Meets możesz pracować i budować relacje z uczniami, 

niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują. 

M. Wróblewski 

Pierwsza pomoc 
przedmedyczna 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

6.05.2020 
godz.  

10.00-12.15 

własne 
stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Resuscytacja dzieci i dorosłych z użyciem AED. 

• Opatrywanie ran i urazów u dzieci i dorosłych. 

• Postępowanie w nagłych zachorowaniach u dzieci i dorosłych: atak drgawek 

(padaczka), cukrzyca, zawał serca, ubytki neurologiczne (udar). 

I. Czyż 

Quizy, stories, tablice 

multimedialne  i inne cuda na 
lekcji języka obcego. Czyli 

kilka słów o wykorzystaniu 

narzędzi cyfrowych  
(edycja 1) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online  

7.05.2020 

godz.  

14.30- 16.45  
 

 
stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

języków obcych  

• poznanie nowych narzędzi jak padelt: storyboard i Quizlet na lekcji 

• walory pracy z nowymi narzędziami 

• wykorzystanie aplikacji jak Padlet: Storyboard i Quizlet na lekcji języka 

obcego  

• inspiracje i wymiana dobrych praktyk 

M. Młyńska  

Narzędzia do zdalnej pracy  
 z uczniem: aplikacje 

interaktywne z learningapps 

(edycja 6) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

7.05.2020 

godz.   

10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe   
w domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Korzystaj z Office 365   
w edukacji zdalnej 

(edycja 19) 

Szczegółowe informacje 
 

 

3 
warsztaty 

online 

7.05.2020 
godz.  

 15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje 

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów   

z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Nauczanie zdalne w edukacji 
wczesnoszkolnej 

Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

7.05.2020. 
godz.  

13.00 -14.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej 

• Wymiana doświadczeń w pracy zdalnej nauczycieli. 

• Jak planować i oceniać pracę uczniów w edukacji zdalnej? 

• W jaki sposób wspierać ucznia w okresie pandemii. 

E. Wild 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-praktycznie-przeprowadzic-zdalne-zebranie-rady-pedagogicznej-w-oparciu-o-aplikacje-google-suite-dla-edukacji-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-zaczac-z-google-meet-11-edycja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/pierwsza-pomoc-przedmedyczna-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/quizy-stories-tablice-multimedialne-i-inne-cuda-na-lekcji-jezyka-obcego-czyli-kilka-slow-o-wykorzystaniu-narzedzi-cyfrowych-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-6/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-19/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/nauczanie-zdalne-w-edukacji-wczesnoszkolnej/
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Korzystaj z Office 365   

w edukacji zdalnej 
(edycja 20) 

 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

8.05.2020 
godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje   

i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów   

z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Kompetencje miękkie w pracy 
doradcy zawodowego i 

nauczyciela przedmiotów 

zawodowych 
(edycja 1) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztat 

online 

8.05.2020 
godz.   

14.00- 16.15 

własne 
stanowiska 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych 

• Pojęcie kompetencji miękkich. 

• Charakterystyka poszczególnych  kompetencji miękkich oraz i zastosowanie. 

• Jak nabywać kompetencje miękkie. 

 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Wykorzystanie aplikacji Padlet 
podczas lekcji zdalnych 

  z edukacji przyrodniczej  

 w klasach I-III w szkole 
podstawowej (edycja  1) 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

8.05.2020  

godz.  

12:00 - 14:15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele klas I - III 
szkoły podstawowej 

• Jak stworzyć własny Padlet?  

• (Padlet to rodzaj wirtualnej tablicy korkowej, gdzie można zamieszczać różne 

informacje w jednym miejscu tj. adresy internetowe, zdjęcia, teksty, filmy) 

• Zastosowanie aplikacji  na lekcjach z edukacji przyrodniczej. 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet 

 

A. Kreft 

Zdalne nauczanie biologii 

  w szkole podstawowej - 

praktyczne wskazówki   
(edycja 4) 

Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

8.05.2020  

godz.  

10:00 - 11:30 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele biologii ze 
szkoły podstawowej 

• typy lekcji zdalnej z biologii 

• wykorzystanie wybranych narzędzi do zdalnego nauczania na lekcjach 

biologii 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet 

 

A. Kreft 

Wpływ izolacji społecznej na 

funkcjonowanie człowieka 

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

8.05.2020 
godz. 

12.00-14.15 

stanowisko 

komputerowe 

pedagodzy   

i psycholodzy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

•  Uważność - skuteczną formą radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. 

W. Hanuszewicz 

Quiz i inne zdalne narzędzia  

(edycja 7) 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

11.05.2020 
godz.   

12.00-14.15 

 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  
i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Tworzenie quizu na platformie: quizizz.com 

• Wykorzystanie platformy Wordwall do przygotowania materiałów 

edukacyjnych online (krzyżówka, połącz w pary, znajdź parę, balon, test i 

inne)  

D.Iwanowicz 

Narzędzia do zdalnej pracy 

z uczniem: aplikacje 
interaktywne z learningapps   

(6 edycja) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

11.05.2020 
godz.  

 10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe w 

domowym 
zaciszu kursanta 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

maksymalnie  

13 osób 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne w 

learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Wykorzystanie aplikacji Padlet 

podczas lekcji zdalnych z 

edukacji przyrodniczej w 
klasach I-III w szkole 

podstawowej   

(edycja  2) 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

11.05.2020  

godz.   

12:00 - 14:15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele  

klas I - III szkoły 

podstawowej 

• Jak stworzyć własny Padlet?  

• (Padlet to rodzaj wirtualnej tablicy korkowej, gdzie można zamieszczać różne 

informacje w jednym miejscu tj. adresy internetowe, zdjęcia, teksty, filmy) 

• Zastosowanie aplikacji  na lekcjach z edukacji przyrodniczej. 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet. 

A. Kreft 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-20/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kompetencje-miekkie-w-pracy-doradcy-zawodowego-i-nauczyciela-przedmiotow-zawodowych-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/wykorzystanie-aplikacji-padlet-podczas-lekcji-zdalnych-z-edukacji-przyrodniczej-w-klasach-i-iii-w-szkole-podstawowej-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/zdalne-nauczanie-biologii-w-szkole-podstawowej-praktyczne-wskazowki-edycja-4/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/wplyw-izolacji-spolecznej-na-funkcjonowanie-czlowieka-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/quiz-i-inne-zdalne-narzedzia-edycja-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-6-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/wykorzystanie-aplikacji-padlet-podczas-lekcji-zdalnych-z-edukacji-przyrodniczej-w-klasach-i-iii-w-szkole-podstawowej-edycja-2/
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Procedury awansu zawodowego 

 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

12.05.2020 

godz. 
15.00-17.15 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 

mianowani 

ubiegający się o 

wyższy stopień 
awansu wszystkich 

etapów 

edukacyjnego 

• Podstawy prawne 

• Przygotowanie dokumentacji 

• Postępowanie przed komisją 

D. Iwanowicz 

 Ocenianie w nauczaniu 

zdalnym. (edycja 1) 
Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

12.05.2020  

godz.  
12:00 -13:30 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele ze szkół 
podstawowych (z klas 

IV - VIII)  i ze szkół 

ponadpodstawowych 

• Podstawy prawne oceniania szkolnego. 

• Jak stworzyć własny test z wykorzystaniem formularzy Google? 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet. 

 

A. Kreft 

Microsoft Teams – krok po 

kroku – NOWOŚĆ 

(edycja 1) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

12.05.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy w usłudze Office 365. 

• Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym miejscu ludzi, 

konwersacje i zawartość — wraz z niezbędnymi dla zespołów narzędziami 

— pozwalające na łatwą współpracę   

i uzyskiwanie lepszych wyników. 

D. Iwanowicz 

Skuteczne formy wychodzenia 

z kryzysu 

(edycja 3) 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

12.05.2020 
godz. 

12.00-14.15 

stanowisko 

komputerowe 

pedagodzy   

i psycholodzy, 

zainteresowani 
nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

•  Wielowymiarowość potrzeb wsparcia psychologicznego.  

W. Hanuszewicz 

Z czym wyjdziesz jak już 

wyjdziesz? O ukazywaniu 
możliwości, kiedy wydaje się 

to niemożliwe 

(edycja 1) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

12.05.2020  

godz.  
15.00- 17:15 

stanowisko 

komputerowe 

 
wszyscy 

zainteresowani 

 

Program: 

• jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 

• jak znaleźć dobre strony każdej sytuacji i umieć czerpać z trudnej sytuacji? 

• jak dostrzec możliwości, kiedy wydaje się, że ich nie ma. 

M. Mlyńska  

Narzędzia do zdalnej pracy z 
uczniem: aplikacje 

interaktywne z learningapps   

( edycja 7) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

13.05.2020 

godz.  

10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe  
 w domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test   

i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Quizy, stories, tablice 
multimedialne  i inne cuda na 

lekcji języka obcego. Czyli 

kilka słów o wykorzystaniu 
narzędzi cyfrowych  

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online  

13.05.2020 
godz. 

14.30-16.45 

 

 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 

języków obcych  

Program: 

• poznanie nowych narzędzi jak padelt: storyboard i Quizlet na lekcji 

• walowy pracy z nowymi narzędziami 

• wykorzystanie aplikacji jak Padlet: Storyboard i Quizlet na lekcji języka 

obcego  

• inspiracje i wymiana dobrych praktyk 

M. Młyńska  

Żywienie dzieci w zdrowiu i 

chorobie 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztat 

online 

13.05.2020 

godz. 
 10.00- 12.15 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Edukacja żywieniowa w szkole. 

• Realizacja treści z zakresu edukacji zdrowotnej na lekcjach wychowania 

fizycznego. 

• Ciekawe rozwiązania metodyczne. 

I. Czyż 

Korzystaj ze Sway i  Forms   

w edukacji zdalnej 

(edycja 6) 
Szczegółowe informacje 

3 

warsztaty 

online 

 
 

13.05.2020 
godz.  

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 
D. Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-8/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/ocenianie-w-nauczaniu-zdalnym-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/skuteczne-formy-wychodzenia-z-kryzysu-edycja-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/z-czym-wyjdziesz-jak-juz-wyjdziesz-o-ukazywaniu-mozliwosci-kiedy-wydaje-sie-to-niemozliweedycja-1/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/quizy-stories-tablice-multimedialne-i-inne-cuda-na-lekcji-jezyka-obcego-czyli-kilka-slow-o-wykorzystaniu-narzedzi-cyfrowych-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/zywienie-dzieci-w-zdrowiu-i-chorobie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-6/
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Wpływ izolacji społecznej na 

funkcjonowanie człowieka 
             ( edycja 3) 

Szczegółowe informacje 

3 

 

szkolenie 

online 

 

14.05.2020 
godz. 

17.30-19.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

Pedagodzy  

 i psycholodzy, 
zainteresowani 

nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

• Uważność - skuteczną formą radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. 

W. Hanuszewicz 

 
Korzystaj ze Sway i  Forms   

w edukacji zdalnej 

(edycja 7) 
Szczegółowe informacje 

3 

 
warsztaty 

online 

 
 

14.05.2020 

godz.  

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 
wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway 
D. Iwanowicz 

Kompetencje przyszłości - 

drogi do ich zdobywania 
Szczegółowe informacje 

2 
warsztat 

online 

14.05.2020 

godz. 
10.00- 11.30 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości, 

nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych 

• Pojęcie kompetencji przyszłości - twardych i miękkich. 

• Wpływ kompetencji przyszłości na nasze obecne życie. 

• Nabywanie kompetencji. 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Picterbooki i lapbooki   

w edukacji polonistycznej 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

14.05.2020 

godz.  

15.30 - 17.45 

własne 

stanowiska 

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. 

J.  Kierul-Cieślak 

Microsoft Teams  
– krok po kroku  

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

15.05.2020 

godz.   
15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  
i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy w usłudze Office 365. 

• Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym miejscu ludzi, 

konwersacje i zawartość — wraz z niezbędnymi dla zespołów narzędziami 

— pozwalające na łatwą współpracę   

i uzyskiwanie lepszych wyników. 

D. Iwanowicz 

Domowe e-przedszkole 

(edycja 6) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

15.05.2020 

godz.  

 11.00-12.30 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

• Domowe e-przedszkole: 

• wiosenny quiz,  

• malowanka w rzeczywistości rozszerzonej AR. 

D.  Iwanowicz 

Kompetencje miękkie w pracy 

doradcy zawodowego   

i nauczyciela przedmiotów 
zawodowych 

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztat 
online 

15.05.2020 

godz.   

14.00-16.15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele 
przedmiotów 

zawodowych 

• Pojęcie kompetencji miękkich. 

• Charakterystyka poszczególnych kompetencji miękkich oraz ich 

zastosowanie. 

• Jak nabywać kompetencje miękkie. 

J. Pawlak - 
Jęczewska 

Jak zachować równowagę 
między życiem zawodowym  

 a prywatnym w edukacji 

zdalnej 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

18.05.2020 

godz.  

15.30 - 17.45 

własne 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• work-life balance, 

• efektywność w relacjach między życiem osobistym a pracą, 

• sukces a przestrzeń życiowa, 

• możliwości organizmu ludzkiego do wysiłku intelektualnego  

 i fizycznego(kontrola), 

• relacja: odpoczynek a rozwój 

J.  Kierul-Cieślak 

Korzystaj z Office 365   

w edukacji zdalnej 

 (edycja 21) 

 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

18.05.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę. 

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów   

z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 

takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D.  Iwanowicz 

Quiz i inne zdalne narzędzia  
(edycja 8) 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

18.05.2020 
godz.   

12.00-14.15 

stanowisko 

komputerowe  

Nauczyciele 
 kl.IV-VIII SP 

i szkół ponadpodst. 

• Tworzenie quizu na platformie: quizizz.com 

• Wykorzystanie platformy Wordwall do przygotowania materiałów 

edukacyjnych online (krzyżówka, połącz w pary, znajdź parę, balon, test i 
inne)  

D.Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/wplyw-izolacji-spolecznej-na-funkcjonowanie-czlowieka-edycja-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kompetencje-przyszlosci-drogi-do-ich-zdobywania/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/picturebooki-i-lapbooki-w-edukacji-polonistycznej-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/domowe-e-przedszkole-edycja-6/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kompetencje-miekkie-w-pracy-doradcy-zawodowego-i-nauczyciela-przedmiotow-zawodowych-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-zachowac-rownowage-miedzy-zyciem-zawodowym-a-prywatnym-w-edukacji-zdalnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-21/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/quiz-i-inne-zdalne-narzedzia-edycja-8-2/
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Decyzja to także proces 

emocjonalny. Jak zarządzać 

emocjami 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztat 

online 

19.05.2020 

godz.   

12.00-14.15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

wszyscy 

zainteresowani 

• Pojęcie inteligencji emocjonalnej. 

• Komfort życia a złe zarządzanie emocjami. 

• Rola emocji i ich znaczenie w procesie komunikacji. 

J.  Pawlak - 

Jęczewska 

Z czym wyjdziesz jak już 

wyjdziesz? O ukazywaniu 

możliwości, kiedy wydaje się 
to niemożliwe 

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

19.05.2020 

godz. 

15.00-17.15  

stanowisko 
komputerowe 

wszyscy 
zainteresowani 

• Jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych? 

• Jak znaleźć dobre strony każdej sytuacji i umieć czerpać z trudnej sytuacji? 

• Jak dostrzec możliwości, kiedy wydaje się, że ich nie ma. 

M. Mlyńska  

Korzystaj z Office 365   

w edukacji zdalnej 
(edycja 22) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

19.05.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 
wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 
pracę.  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów   

z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

 Ocenianie w nauczaniu 
zdalnym 

(edycja  2) 

Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

19.05.2020  

godz.  
12:00 -13:30 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele ze szkół 
podstawowych (z klas 

IV - VIII)  i ze szkół 

ponadpodstawowych 

• Podstawy prawne oceniania szkolnego. 

• Jak stworzyć własny test z wykorzystaniem formularzy Google? 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet. 

A. Kreft 

Skuteczne formy wychodzenia 

z kryzysu 
(edycja 4) 

Szczegółowe informacje 

 

 
3 

 

szkolenie 
online 

 

19.05.2020 
godz. 

17.30-19.45 

 

stanowisko 
komputerowe 

pedagodzy    

i psycholodzy, 
zainteresowani 

nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

• Wielowymiarowość potrzeb wsparcia psychologicznego.  

W.Hanusze 
wicz 

S30b / Jak wspierać ucznia 

w uczeniu się matematyki? 
Szczegółowe informacje 

2 sieć online 

19.05.2020. 

godz. 
16.00-17.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

matematyki szkół 
podstawowych 

• Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki. E. Gołojuch 

Korzystaj ze Sway i  Forms 

w edukacji zdalnej 
(edycja 8) 

Szczegółowe informacje 

3 

warsztaty 

online 
 

 

20.05.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele  

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 
D. Iwanowicz 

Jak zacząć z Google Meet 

(edycja 11) 
Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

20.05.2020 

godz.  
10.00-11.30 

stanowisko 
komputerowe w 

domowym 

zaciszu kursanta 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Dowiesz się jak utworzyć i prowadzić zdalną lekcję w formie spotkania 

online za pomocą narzędzia Google Meets. 

• Dzięki Google Meets możesz pracować i budować relacje  z uczniami, 

niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują. 

M. Wróblewski 

Wpływ izolacji społecznej na 
funkcjonowanie człowieka 

( edycja 4) 

Szczegółowe informacje 

3 

 

szkolenie 
online 

 
21.05.2020 

 godz. 

12.00-14.15 

stanowisko 

komputerowe 

pedagodzy   
i psycholodzy, 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych - wymiana aktualnych 

doświadczeń i refleksji. 

• Uważność - skuteczną formą radzenia sobie w zaistniałej sytuacji. 

W.Hanuszewicz 

Microsoft Teams  
– krok po kroku 

(edycja 3) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

22.05.2020 

godz.  
15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  
i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy w usłudze Office 365. 

• Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym miejscu ludzi, 

konwersacje i zawartość — wraz z niezbędnymi dla zespołów narzędziami 
— pozwalające na łatwą współpracę  i uzyskiwanie lepszych wyników. 

D. Iwanowicz 

Korzystaj ze Sway i  Forms   
w edukacji zdalnej 

(edycja 9) 

Szczegółowe informacje 

3 

warsztaty 
online 

 

 

21.05.2020 

godz. 
 15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele  

 wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 
D. Iwanowicz 

http://dn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/decyzja-to-takze-proces-emocjonalny-jak-zarzadzac-emocjami/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/z-czym-wyjdziesz-jak-juz-wyjdziesz-o-ukazywaniu-mozliwosci-kiedy-wydaje-sie-to-niemozliweedycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-22/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/ocenianie-w-nauczaniu-zdalnym-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/skuteczne-formy-wychodzenia-z-kryzysu-edycja-4/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-30b-jak-wspierac-ucznia-w-uczeniu-sie-matematyki/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-8/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-zaczac-z-google-meet-11-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/wplyw-izolacji-spolecznej-na-funkcjonowanie-czlowieka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-9/
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Współczesna literatura kobieca 

w edukacji polonistycznej 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

21.05.2020 

godz.  
15.30 - 17.45 

własne 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Przegląd najciekawszych pozycji z kobiecej literatury współczesnej, 

wykorzystanie tekstów w edukacji polonistycznej. 
J. Kierul-Cieślak 

Narzędzia do zdalnej pracy   
z uczniem: aplikacje 

interaktywne z learningapps 

(edycja 8) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

21.05.2020 

godz.   

10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe w 
domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test   

i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Korzystaj z Office 365   

w edukacji zdalnej 

(edycja 23 ) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

25.05.2020 
godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje i 

zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę.  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów z 

dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education.. 

D. Iwanowicz 

Jak za pomocą mediów 

społecznościowych 
kształtować kompetencje 

społeczne i obywatelskie 

młodzieży 
Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

25.05.2020 

godz. 
 15.30 - 17.45 

własne 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• wpływ mediów na dzieci i młodzież, 

• media społecznościowe w edukacji, 

• bezpieczne korzystanie z mediów, 

• kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich poprzez media, 

• narzędzia wspomagające media 

J. Kierul-Cieślak 

Quiz i inne zdalne narzędzia  
(edycja 9)  

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

25.05.2020 
godz.   

12.00-14.15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Tworzenie quizu na platformie: quizizz.com. 

• Wykorzystanie platformy Wordwall do przygotowania materiałów 

edukacyjnych online (krzyżówka, połącz w pary, znajdź parę, balon, test i 

inne).  

D. Iwanowicz 

Korzystaj z Office 365  

w edukacji zdalnej 

(edycja 24) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

26.05.2020 
godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 

pracę.  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów  

 z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Jak zacząć z Google Meet 

(edycja 12) 
Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

25.05.2020 

godz.  
10.00-11.30 

stanowisko 
komputerowe w 

domowym 

zaciszu kursanta 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Dowiesz się jak utworzyć i prowadzić zdalną lekcję w formie spotkania 

online za pomocą narzędzia Google Meets  

• Dzięki Google Meets możesz pracować i budować relacje   

z uczniami, niezależnie od tego, gdzie akurat się znajdują. 

M. Wróblewski 

 Ocenianie w nauczaniu 

zdalnym   
(edycja 3) 

Szczegółowe informacje 

2 
szkolenie 

online 

26.05.2020  

godz.  

12:00 -13:30 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele ze szkół 

podstawowych (z klas 
IV - VIII)  i ze szkół 

ponadpodstawowych 

• Podstawy prawne oceniania szkolnego. 

• Jak stworzyć własny test z wykorzystaniem formularzy Google? 

• Szkolenie odbędzie się z wykorzystaniem platformy Google Meet. 

A. Kreft 

Sieć 6:  Edukacja zdrowotna 

w szkole  

Szczegółowe informacje 

3 sieć online 

I grupa 

26.05.2020 

godz. 

12.00- 14.15 
II grupa 

27.05.2020 

godz.   
12.00- 14.15 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

uczestnicy sieci  

• Profilaktyka wad postawy na zajęciach wychowania fizycznego. 

• Najczęściej występujące wady postawy. 

• Przykłady ćwiczeń, gier, zabaw, które nauczyciel może wykorzystać 

w trakcie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

I. Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wspolczesna-literatura-kobieca-w-edukacji-polonistycznej-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-8/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-23/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/jak-za-pomoca-mediow-spolecznosciowych-ksztaltowac-kompetencje-spoleczne-i-obywatelskie-mlodziezy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/quiz-i-inne-zdalne-narzedzia-edycja-9/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-24/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-zaczac-z-google-meet-12-edycja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/ocenianie-w-nauczaniu-zdalnym-edycja-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-6-edukacja-zdrowotna-w-szkole-subregion-slupski/
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Scratch od początku 

Szczegółowe informacje 
3 

warsztaty 

online 

26.05.2020 

godz.   

10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe w 

domowym 
zaciszu kursanta 

nauczyciele 

informatyki klas I-

VI szkoły 
podstawowej 

• Podczas tych warsztatów poznamy od podstaw wizualny język 

programowania Scratch. Dowiesz się jak budować podstawowe algorytmy. 
M. Wróblewski 

Współczesna literatura kobieca 

w edukacji polonistycznej 

Szczegółowe informacje 

3 
szkolenie 

online 

27.05.2020 

godz.  

15.30 - 17.45 

własne 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Przegląd najciekawszych pozycji z kobiecej literatury współczesnej, 

wykorzystanie tekstów w edukacji polonistycznej 
J. Kierul-Cieślak 

Korzystaj z Office 365  

 w edukacji zdalnej 
(edycja 25) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

27.05.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 
wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci aplikacje  

 i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki ułatwiają i przyspieszają 
pracę.  

• Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze społecznościami specjalistów 

 z dziedziny nauczania oraz komunikuj się z personelem szkoły za sprawą 
takich usług, jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

D. Iwanowicz 

Narzędzia do zdalnej pracy  

 z uczniem: aplikacje 
interaktywne z learningapps  

 (9 edycja) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

27.05.2020 
godz.  

10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe w 

domowym 
zaciszu kursanta 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org.  

• Stworzysz własną interaktywną krzyżówkę, zadanie z lukami, test   

i inne. 

• Dowiesz się jak założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

M. Wróblewski 

Korzystaj ze Sway i  Forms   
w edukacji zdalnej 

 

(edycja 10) 
Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

28.05.2020 

godz.  

15:00-17:15 

stanowisko 
komputerowe  

nauczyciele 
wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 
D. Iwanowicz 

Wielowymiarowość zadań 

psychologa szkolnego 

Szczegółowe informacje 

4 
seminarium 

online 

28.05.2020 

godz. 

 17.00-20.00 

stanowisko 

komputerowe 
psycholog szkolny 

• Zadania psychologa szkolnego - prawo oświatowe.                                                               

• Wielowymiarowość pracy psychologa z uwzględnieniem konsekwencji 

nauczania zdalnego i izolacji społecznej.    

•  Panel – wymiana doświadczeń uczestników. 

W.Hanuszewicz 

Microsoft Teams 
 – krok po kroku  

 

(edycja 4) 
 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

29.05.2020 
godz.  

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 
przedmiotów  

i wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy w usłudze Office 365. 

• Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym miejscu  ludzi, 

konwersacje i zawartość — wraz z niezbędnymi dla zespołów  narzędziami 

— pozwalające na łatwą współpracę  
 i uzyskiwanie lepszych wyników. 

D. Iwanowicz 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/scratch-od-poczatku/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wspolczesna-literatura-kobieca-w-edukacji-polonistycznej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-25/
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