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KALENDARZ ODN – grudzień 2019  
SZKOŁA PODSTAWOWA – KONFERENCJE, SEMINARIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

III Ogólnopolska 

Konferencja Naukowo-

Metodyczna 

Niepełnosprawność 

Intelektualna: zdrowie, 

edukacja, terapia. 

Rozwój psychoseksualny 

 w cyklu życia.  

Teoria i praktyka 

Szczegółowe informacje 

7 konferencja 

04.12.2019  

godz.  

9.00-14.30 

Akademia 

Pomorska Słupsk 

ul. Westerplatte 

64, sala 414 

dyrektorzy, 

nauczyciele, 

specjaliści, 

terapeuci, 

rodzice 

SESJA PLENARNA   9.00 – 12.00 

SESJE WARSZTATOWE – do wyboru  12.30 - 14.30  

1.Warsztat: Seksualność osób z niepełnosprawnością – jak 

projektować i prowadzić zajęcia edukacyjne z osobami z NI i ich 

rodzicami 

2.Warsztat: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną – 

seksualność, małżeństwo, rodzicielstwo – aspekty prawne 

3.Warsztat: Wykorzystanie symulatora niemowlęcia w edukacji 

seksualnej, 

4.Warsztat: Praktyczne aspekty wizyty osób z NI u ginekologa 

5.Warsztat: Osoba z niepełnosprawnością intelektualną jako partner, 

rodzic, osoba seksualna – aspekty praktyczne 

W.  

Hanuszewicz 

Okiem praktyka.  

Doradztwo zawodowe  

dziś i jutro 

 

Szczegółowe informacje 

5 seminarium 
10.12.2019 

godz. 

10.00-14.00 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Ponia-

towskiego 4a 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Potęga opowieści. Storytelling jako narzędzie komunikacji 

używane w pracy doradcy zawodowego 

 Talenty w projektowaniu kariery 

 Jeśli chcemy tworzyć przyszłość potrzebujemy jej wyobrażenia 

 Jak odnaleźć poczucie sensu w pracy – o nowych metodach 

budowania zaangażowania  

J. Pawlak-

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/konkursy-wydarzenia-5/iii-ogolnopolska-konferencja-naukowo-metodyczna-niepelnosprawnosc-intelektualna-zdrowie-edukacja-terapia-rozwoj-psychoseksualny-w-cyklu-zycia-teoria-i-praktyka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/okiem-praktyka-doradztwo-zawodowe-dzis-i-jutro/
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SZKOŁA PODSTAWOWA – WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Wzmocnij pewność swojego 

ucznia! Poczuj jego mocne 

strony! 
 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

02.12.2019 

godz.  

15.00-18.45 

sala dydaktyczna 

nr 29 ODN 

Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Dlaczego uczniowie nie są pewni siebie?  

● Umiejętność przyjmowania krytyki  

● Krytyka dodaje skrzydeł 

● Ćwiczenia praktyczne 

D.Iwanowicz 

Pełnotekstowe źródła 

unikalnych informacji 

regionalnych z pogranicza 

głębokiego Internetu  

(deep web) 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

02.12.2019 

godz.  

15.30-18.30  

sala 

konferencyjna  

ODN Słupsk  

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

historii, 

regionaliści, 

bibliotekarze 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Krótka charakterystyka struktury sieci „Internetowy tort” 

● Narzędzia wyszukiwawcze i głęboki Internet  

● Archiwa, biblioteki i muzea w Internecie  

● OCR lepiej żeby był, nawet gdy nie jest doskonały  

– funkcjonalności dokumentów zapisanych antykwą  

● Wyświetlanie publikacji, czyli czasami bywa trudno  

● Prawo autorskie w skrócie, czyli na co zwracać uwagę 

przy wykorzystywaniu treści z Internetu 

D.Iwanowicz 

Rozpoznawanie, profilaktyka 

i interwencja w sytuacjach 

kryzysowych a własne 

poczucie bezpieczeństwa 

nauczyciela  

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

03.12.2019 

godz. 

14.00-18.30 

Zespół Szkół 

Ogólno-

kształcących 

i Młodzieżowych 

Miastko 

ul. Młodzieżowa 

3 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Struktura działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w szkole, przy uwzględnieniu 

zasady rzeczowości i kompletności 

● Formy działań rozpoznawczych na poziomie zagrożeń 

zewnętrznych 

● Proces presuicydalny i procedury postępowania w sytuacji 

rozpoznania symptomów suicydalnych 

● Obowiązki nauczyciela w zakresie zabezpieczenia 

dowodów popełnionego czynu zabronionego  

●  sytuacje, w których można odstąpić od podjęcia 

interwencji 

● Propozycją działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole 

w ramach banku dobrych praktyk 

R.Kołosowsk

a 

Sieć 8a: Jak uczyć 

programowania 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

 

II 

spotkanie 

03.12.2019 

godz. 

15.30-18.30 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

informatyki 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Dzielimy się doświadczeniami w nauczaniu programowania:  

w Scratch, Python, Arduino/C , Java, inne ... 
M. 

Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wzmocnij-pewnosc-swojego-ucznia-poczuj-jego-mocne-strony-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/pelnotekstowe-zrodla-unikalnych-informacji-regionalnych-z-pogranicza-glebokiego-internetu-deep-web-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/rozpoznawanie-profilaktyka-i-interwencja-w-sytuacjach-kryzysowych-a-wlasne-poczucie-bezpieczenstwa-nauczyciela-miastko/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-8a-jak-uczyc-programowania-subregion-slupski/
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Języki mniejszości 

narodowych. Język ukraiński – 

jak uczyć efektywnie? 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

03.12.2019 

godz. 

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

języka 

ukraińskiego 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Organizacja i prowadzenie punktów nauczania języka 

ukraińskiego. Podstawy prawne. 

 Plany nauczania języka ukraińskiego na różnych 

poziomach. Plan roczny. Prowadzenie dzienników. 

 Źródła internetowe. Praca z TIK. Podręczniki 

do nauczania języka ukraińskiego. 

 Różne problemy dotyczące prowadzenia i organizacji 

zajęć z języka ukraińskiego. 

M. Tuliszka 

Lekcje chemii inne niż 

wszystkie, czyli ciekawe 

doświadczenia na zajęciach 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

03.12.2019 

godz. 

16.00-19.00 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny 

Siemianice 

ul. Słupska 42 

nauczyciele 

chemii 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Ciekawe doświadczenia z zakresu podstawy programowej 

w szkole podstawowej i ponadpodstawowej 
I.Czyż 

Sieć 18b: Szkolnictwo 

zawodowe wyzwaniem 

współczesności 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

 

II potkanie 

03.12.2019 

godz.  

15.00-18.00 

ODN Chojnice  

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

 nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy 

zawodowi 

 Czy nauczycielowi przedmiotów zawodowych potrzebne 

są kompetencje miękkie? 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Sieć 9b: Język obcy wcale 

nam nie obcy, czyli jak uczyć 

efektywnie i efektownie 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowe

go 

 

II spotkanie 

03.12.2019 

godz. 

15.00-18.00 

ODN Chojnice  

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

języków 

obcych 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Znajomość języków obcych – kluczem do edukacji 

przyszłości i kształcenia zawodowego: 

 praca z filmem i piosenką na lekcji języka obcego 

 walory wykorzystania filmów i piosenek na lekcji języka 

obcego 

 przykłady wykorzystania filmów krótkometrażowych 

i piosenek na lekcji  

 tworzenie przez uczestników materiałów dydaktycznych 

do pracy z filmem i piosenką  

 stworzenie bazy dobrych praktyk 

M.Młyńska 

Tanecznym krokiem 

o wielokulturowości 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

03.12.2019 

godz. 

15.30-19.15 

Chojnice  

(dokładne miejsce 

podamy wkrótce) 

zainteresowani 

nauczyciele  

wszystkich 

etapów eduk. 

 Tańce narodowe 

 Tańce regionalne 

 Tańce towarzyskie 

M. Tuliszka 

Sieć 13 a: Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego  

 

II 

spotkanie 

04.12.2019 

godz. 

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk  

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych  

Żywność GMO – dlaczego wzbudza niepokój? 

 Dlaczego boimy się GMO? 

 Jakie zagrożenia niesie ta technologia? 

 Przyczyny wywoływania niepokojów społecznych 

 Żywienie dzieci, w tym, ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi 

I. Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/jezyki-mniejszosci-narodowych-jezyk-ukrainski-jak-uczyc-efektywnie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/lekcje-chemii-inne-niz-wszystkie-czyli-ciekawe-doswiadczenia-na-zajeciach-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-18b-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9b-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/tanecznym-krokiem-o-wielokulturowosci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-13a-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych-subregion-slupski/
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Szanty i pieśni kubryku  

– wychowanie  

przez śpiewanie 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

04.12.2019 

godz.  

15.30-19.00 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

edukacji 
wczesnoszkolnej, 

przedszkolnej, 

wychowawcy 

świetlic i inni 
zainteresowani 

 Poznanie repertuaru związanego z szantami i pieśniami 

kubryków 

 Pląsy i zabawy integracyjne związane z tematyką 

marynistyczną 

E.Misiewicz 

„Pomorskie czyta”. 

Kształtowanie kompetencji 

czytelniczych przez biblioteki 

pedagogiczne – w 65-lecie  

PBW w Słupsku 

 

Szczegółowe informacje 

5 
seminariu

m 

04.12.2019 

godz.  

12.00-16.00 

PBW Słupsk 

ul. Jaracza 18 a 

nauczyciele 

poloniści, 

nauczyciele 

bibliotekarze 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych, 

pracownicy 

oświaty 

Michał Ogórek i Daniel Odija w rozmowie o czytelnictwie: 

 książka i czytanie w naszym życiu – odniesienia do badań 

na temat poziomu czytelnictwa w kraju 

 zaznaczenie roli bibliotek oraz innych instytucji 

w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych 

 przykłady skutecznych praktyk rozwijających 

czytelnictwo 

Rozdanie nagród w VI Pomorskim Konkursie Literackim 

dla Nauczycieli 

D. Iwanowicz 

Tajemnice plastikowej butelki, 

czyli coś z niczego 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

05.12.2019 

godz.  

15.00-19.00 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk  

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej 

i wczesno-

szkolnej 

 Wykorzystanie surowców wtórnych  

 Wykorzystanie różnych technik plastycznych 
E.Wild 

Bezpieczeństwo podczas klęsk 

żywiołowych i aktów terroru 

 

Szczegółowe informacje 

3 
seminariu

m 

05.12.2019 

godz.  

15.00-17.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele, 

wychowawcy 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Praktyczne zasady zachowania się podczas klęsk 

żywiołowych  

 Praktyczne zasady postępowania na wypadek aktów 

terroru 

R.Kołosowska 

Proste doświadczenia fizyczne 

na lekcji fizyki – kreatywnie 

ku przyszłości 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

05.12.2019 

godz.  

15.30-17.45 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

fizyki szkół 

podstawowych 

 Przykłady prostych doświadczeń zarówno z podstawy 

programowej, jak i wykraczające poza podstawę  

 Doświadczenia wykonywane w grupie jak 

i indywidualnie 

 Przykłady prostych zestawów doświadczalnych 

do wykonania w trakcie lekcji fizyki  

D.Iwanowicz 

Sieć 18a: Szkolnictwo 

zawodowe wyzwaniem 

współczesności 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregion 

słupski 

 

II 

spotkanie 

 

05.12.2019 

godz.  

15.30-18.30 

sala nr 16  

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

 nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy 

zawodowi 

wszystkich 

etapów eduk. 

 Obowiązki zakładu pracy w świetle przepisów prawa 

pracy wobec uczniów odbywających praktykę 

 Prawa i obowiązki ucznia odbywającego praktykę, wykaz 

prac wzbronionych 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/szanty-i-piesni-kubryku-wychowanie-przez-spiewanie-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/pomorskie-czyta-ksztaltowanie-kompetencji-czytelniczych-przez-biblioteki-pedagogiczne-w-65-lecie-pbw-w-slupsku/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/tajemnice-plastikowej-butelki-czyli-cos-z-niczego-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/bezpieczenstwo-podczas-klesk-zywiolowych-i-aktow-terroru-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/proste-doswiadczenia-fizyczne-na-lekcji-fizyki-kreatywnie-ku-przyszlosci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-18a-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-subregion-slupski/


-5- 

 

Rola i zadania dyrektora 

w procesie wsparcia  

psychologiczno-

pedagogicznego 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

05.12.2019 

godz.  

10.00-14.00 

Filia słupskiej PBW 

w Lęborku 
ul. Dygasińskiego 

14, Lębork   

(Zespół Szkół 

Ogólnokształ-

cących nr 1)  

rozpoczynający 

pracę na 

stanowisku 

dyrektora/wice-

dyrektora 

szkoły/placówki 

oświatowej  

 Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna? 

 Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych uczniów. 

 Podstawy prawne udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w placówce – zadania dyrektora, w tym organizacja 

kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. 

 Współpraca z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi. 

B.Żuk 

Sieć 20: Vademecum kadry 

kierowniczej placówek 

kształcenia specjalnego 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego i 

południowego  

II 

spotkanie 

05.12.2019 

godz. 

10.00-13.00 

SOSW Słupsk 

ul. Krasińskiego 

19 

kadra 

kierownicza 

placówek 

kształcenia 

specjalnego 

 Interwencja w kontekście obowiązków dyrektora 

placówki. 

 Omawianie i rozwiązywanie bieżących spraw, problemów 

merytorycznych i organizacyjnych placówek. 

W. 

Hanuszewicz 

„Daj się zachmurzyć” – 

wykorzystanie chmury 

internetowej w pracy 

nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

06.12.2019 

godz.  

15.00-18.45 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Czym jest chmura informatyczna 

 Jak założyć konto w chmurze  

 Jak skonfigurować konto w chmurze 

 Programy w chmurze  

 Jak zarządzać plikami w chmurze 

 Poznajemy Sway 

D.Iwanowicz 

Arteterapia i biblioterapia 

w pracy z dziećmi młodszymi 

 

Szczegółowe informacje 

7 warsztaty 

07.12.2019 

godz.  

9.00-14.00 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

pedagodzy, 

psycholodzy, 

terapeuci 

zajęciowi, 

wychowawcy 

świetlic 

terapeutycznych, 

socjoterapeuci, 

nauczyciele 

i instruktorzy 

muzyki, plastyki 

 

 

 

 

 Możliwość poznania poprzez ich osobiste doświadczenie 

różnorodnych kreatywnych metod i technik pracy 

indywidualnej i grupowej w zakresie sztuk plastycznych, 

muzyki, literatury, ruchu, dramy i relaksacji 

 Elementy biblioterapii 

E.Misiewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/rola-i-zadania-dyrektora-w-procesie-wsparcia-psychologiczno-pedagogicznego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-20-vademecum-kadry-kierowniczej-placowek-ksztalcenia-specjalnego-subregion-slupski-i-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/daj-sie-zachmurzyc-wykorzystanie-chmury-internetowej-w-pracy-nauczyciela-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/arteterapia-i-biblioterapia-w-pracy-z-dziecmi-mlodszymi-slupsk/
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Grupy zachowań 

problemowych oraz plany 

życiowe dzieci  

z publicznych szkół 

podstawowych w Słupsku 

 – wyniki badań 

 

Szczegółowe informacje 

2 
seminariu

m 

09.12.2019 

godz. 

12.00-13.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane wyniki badań, 

które były realizowane od kwietnia 2019 r. we wszystkich 

szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 

Słupsk.  

I.Czyż 

Sieć 30: Jak wspierać ucznia 

w uczeniu się matematyki? 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

 

I spotkanie 

09.12.2019 

godz.  

15.30-18.00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN 

Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

matematyki 

szkół 

podstawowych 

 Dowody w geometrii – jak przygotować ucznia 

do egzaminu ósmoklasisty. 

 Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki  

– rozwijanie kreatywności. 

 Gry matematyczne – przyjemne z pożytecznym. 

E.Gołojuch 

Sieć 2: Cyfrowo kolorowo. 

TIK w pracy nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć  

subregionu 
południowego 

 

II 

spotkanie 

09.12.2019 

godz.  

15.30-17.45 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego  

i edukacji 

wczesnoszkolnej 

Tworzenie : 

 krzyżówek z hasłem 

 wykreślanek 

 rebusów 

 labiryntów 

Dzielenie się efektami swojej pracy – udostępnianie plików i 

tworzenie bazy materiałów 

D. Iwanowicz 

Sieć 15b: Samorządność 

zaczyna się w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 
południowego 

 

II 

spotkanie 

09.12.2019 

godz. 

15.30-17.45 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

opiekunowie SU, 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Działania samorządu 

 Szkolne wybory – lekcja demokracji 
M. Tuliszka 

Sieć 9a: Język obcy wcale 

nam nie obcy, czyli jak uczyć 

efektywnie i efektownie 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

 

II 

spotkanie 

10.12.2019 

godz. 

15.00-18.00 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 4 

a 

nauczyciele 

języków 

obcych 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Praca z filmem i piosenką na lekcji języka obcego: 

 walory wykorzystania filmów i piosenek na lekcji języka 

obcego 

 przykłady wykorzystania filmów krótkometrażowych 

i piosenek na lekcji  

 tworzenie przez uczestników materiałów dydaktycznych 

do pracy z filmem i piosenką  

 stworzenie bazy dobrych praktyk 

M.Młyńska 

Żywieniowe zagrożenia 

zdrowia dzieci i młodzieży 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

10.12.2019 

godz. 

15.30-19.30 

sala dydaktyczna  

nr 16 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Błędy żywieniowe dzieci i młodzieży. 

 Dodatki do żywności – czy wszystkie są szkodliwe? 

 Konsekwencje zdrowotne nadmiernego spożycia cukru. 

 Znakowanie żywności – jak czytać etykiety? (ćwiczenia). 

I.Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/grupy-zachowan-problemowych-oraz-plany-zyciowe-dzieci-z-publicznych-szkol-podstawowych-w-slupsku-wyniki-badan/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-30-jak-wspierac-ucznia-w-uczeniu-sie-matematyki/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-2-cyfrowo-kolorowo-tik-w-pracy-nauczyciela-edukacji-wczesnoszkolnej-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-15b-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9a-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/zywieniowe-zagrozenia-zdrowia-dzieci-i-mlodziezy/
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Jak uczyć programowania? 

Scratch od początku 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

10.12.2019 

godz. 

15.30-19.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 

ODN Słupsk 

 ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

informatyki 

szkół 

podstawowych 

 Realizacja podstawy programowej w zakresie 

programowania i robotyki za pomocą bezpłatnego 

programu Scratch.   

 Program Scratch jest omawiany od podstaw. 

M.Wróblewski 

Refleksyjny dyrektor: 

poczucie własnej wartości  

– kontynuacja 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

10.12.2019 

godz. 

11.00-14.45 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek  

woj. pom., 

nauczyciele 

 Obraz samego siebie  

 Struktura i właściwości obrazu siebie 
R.Kołosowska 

Interdyscyplinarne zabawy 

nawigacyjne na mapie 

morskiej 

 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

10.12.2019 

godz.  

15.30-17.00 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przyrody, 

geografii, 

matematyki 

szkół 
podstawowych 

(zajęcia 

prowadzone 

BEZ uczniów) 

 Kierunki geograficzne  

 Oznaczanie pozycji na mapach morskich  

 Nanoszenie pozycji  

 Wyznaczanie kursów 

I.Poźniak 

Tanecznym krokiem 

o wielokulturowości 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

10.12.2019 

godz. 

15.30-19.15 

Chojnice  

(dokładne miejsce 

podamy wkrótce) 

zainteresowani 

nauczyciele  

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Tańce narodowe 

 Tańce regionalne 

 Tańce towarzyskie 

M. Tuliszka 

Lapbook jako metoda 

rozwijania kompetencji 

matematycznych  

i zainteresowań uczniów 

w klasach IV-VIII 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

11.12.2019 

godz. 

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

matematyki  

szkół 

podstawowych 

 Praktyczna warsztaty w projektowaniu lapbooków 

 Możliwości wykorzystania lapbooków do utrwalania 

treści matematycznych 

E. Gołojuch 

Komunikacja interpersonalna 

w pracy nauczyciela 

przedmiotów zawodowych 

 

Szczegółowe informacje. 

 

 

3 szkolenie 

11.12.2019 

godz.  

15.30-17.45 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Jak prawidłowo się komunikować? 

 Praktyczne przykłady komunikacji werbalnej 

i niewerbalnej 

 Bariery w komunikacji 

J.Pawlak - 

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-scratch-od-poczatku-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/refleksyjny-dyrektor-poczucie-wlasnej-wartosci-kontynuacja-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapie-morskiej-slupsk-1835470213/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/tanecznym-krokiem-o-wielokulturowosci-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/lapbook-jako-metoda-rozwijania-kompetencji-matematycznych-i-zainteresowan-uczniow-w-klasach-iv-viii-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/komunikacja-interpersonalna-w-pracy-nauczyciela-przedmiotow-zawodowych/
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Międzykulturowość  

a kompetencje kluczowe 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztat 

11.12.2019 

godz.  

15.30-18.30 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Wspieranie tolerancji, otwartości, tożsamości 

europejskiej i globalnej. 

 Promowanie  idei  praw człowieka i równości pomiędzy 

ludźmi. 

M.Tuliszka 

Sieć 19b: Uczeń 

z niepełnosprawnością 

w świetlicy szkoły 

podstawowej 

ogólnodostępnej/ 

integracyjnej 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć  

subregionu 
południowego 

 

III 

spotkanie 

12.12.2019 

godz. 

16.00-19.00 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 
Technikum nr 2) 

wychowawcy 

świetlic 

szkolnych szkół 

podstawowych 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących spraw/problemów 

merytorycznych i organizacyjnych świetlic szkolnych. 
W.Hanuszewicz 

Pełnotekstowe źródła 

unikalnych informacji 

regionalnych z pogranicza 

głębokiego Internetu  

(deep web) 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

12.12.2019 

godz.  

15.30-18.30  

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

historii, 

regionaliści, 

bibliotekarze 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Krótka charakterystyka struktury sieci  „Internetowy tort” 

 Narzędzia wyszukiwawcze i głęboki Internet  

 Archiwa, biblioteki i muzea  

w Internecie  

 OCR lepiej żeby był, nawet gdy nie jest doskonały – 

funkcjonalności dokumentów zapisanych antykwą  

 Wyświetlanie publikacji, czyli czasami bywa trudno  

 Prawo autorskie w skrócie, czyli na co zwracać uwagę 

przy wykorzystywaniu treści z Internetu. 

D.Iwanowicz 

Sieć 5: Edukacja Morska  

w kreatywnym kształtowaniu 

kompetencji kluczowych 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć  
subregionalna 

 

II spotkanie 

12.12.2019 

godz.  

15.30-18.00 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Kompetencje naukowo-techniczne w edukacji morskiej 

 Świąteczne prezenty z morzem w tle –  wykonanie mydeł 

z motywami morskimi  

 Decoupag z motywami morskimi na deskach  

I.Poźniak 

Tradycje Świąt Bożego 

Narodzenia na Pomorzu 

 

Szczegółowe informacje. 

5 warsztaty 

12.12.2019 

godz.  

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Warsztaty z cyklu: Wielokulturowe dziedzictwo regionu 

Bez choinki trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie, 

a dekorowanie świątecznego drzewka bombkami należy już 

do naszej wielokulturowej tradycji. Techniki ozdabiania 

bombek są przeróżne, dzięki nim możemy w efektowny, 

nieskomplikowany sposób własnoręcznie stworzyć 

niepowtarzalny wytwór rękodzieła. 

M.Tuliszka 

S10: Kreatywny nauczyciel 

religii 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregion 
południowy  
II spotkanie 

13.12.2019 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

katecheci 

wszystkich 

etapów eduk. 

 Czy na lekcjach religii można uczyć kreatywności? M.Tuliszka 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/miedzykulturowosc-a-kompetencje-kluczowe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-19b-uczen-z-niepelnosprawnoscia-w-swietlicy-szkoly-podstawowej-ogolnodostepnej-integracyjnej-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/pelnotekstowe-zrodla-unikalnych-informacji-regionalnych-z-pogranicza-glebokiego-internetu-deep-web-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-5-edukacja-morska-w-kreatywnym-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/tradycje-swiat-bozego-narodzenia-na-pomorzu-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-10-kreatywny-nauczyciel-religii-subregion-poludniowy/
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Lapbook jako metoda 

rozwijania kompetencji 

matematycznych  

i zainteresowań uczniów 

w klasach IV-VIII 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

13.12.2019 

godz. 

15:30-18:30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 
(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

matematyki 

szkół 

podstawowych 

 Praktyczna warsztaty w projektowaniu lapbooków 

 Możliwości wykorzystania lapbooków do utrwalania 

treści matematycznych 

E. Gołojuch 

Fonetyka na lekcjach języka 

niemieckiego 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

13.12.2019 

godz.  

15.00-18.15 

sala 

konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. 

Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

języka 

niemieckiego 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych  

 Co to jest fonetyka? Jak brzmi język niemiecki w uszach 

naszych uczniów i uczennic? 

 Jak ważna jest dobra wymowa?  

 Wskazówki, metody i techniki pracy, prowadzące do 

pokonania problemów z fonetyką występujących 

u uczniów.  

 Nowe formy ćwiczeń i aktualna oferta online w tym 

zakresie. 

M.Młyńska  

Od czego zacząć? Pierwsze 

kroki w pracy z dzieckiem 

z ASD – kluczem do sukcesu 

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

16.12.2019 

godz. 

15.00-19.30 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

 Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie 

planowania pracy z uczniem z ASD.  

 Rozpoznanie i nazwanie trudności pojawiających się 

podczas pracy z uczniem z ASD (plakat).  

 Wielospecjalistyczna ocena rozwoju ucznia a planowanie 

pracy (plakat).  

 Organizacja miejsca pracy z uczniem.  

 Rola rodziny w procesie nauczania 

W. 

Hanuszewicz 

Sieć 3a: Diagnozuję 

i pomagam – czyli rzecz 

o wspieraniu uczniów 

w rozwoju 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

 

II 

spotkanie 

17.12.2019 

godz. 

15.30-17.45 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele, 

wychowawcy 

placówek 

oświatowych 

i opiekuńczych 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 Adolescencja – wyzwanie wychowawcze.  R.Kołosowska 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/lapbook-jako-metoda-rozwijania-kompetencji-matematycznych-i-zainteresowan-uczniow-w-klasach-iv-viii-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/fonetyka-na-lekcjach-jezyka-niemieckiego-slupsk/
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