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KALENDARZ ODN – luty 2020 
 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA – KONFERENCJA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Konferencja z cyklu  

Otwarci na świat, otwarci na przyszłość 

pt. “Edukacja to relacja” 

 

Szczegółowe informacje 

6 konferencja 

11.02.2020 

godz. 

9.00-14.20 

Akademia 

Pomorska  

w Słupsku,  

ul. Westerplatte 

64, sala 414 

dyrektorzy 

szkół, 

psycholodzy, 

pedagodzy, 

nauczyciele, 

pracownicy 

placówek 

doskonalenia, 

wszyscy 

zainteresowani 

• Panel dyskusyjny „Rola relacji 

w edukacji”  

• „Obyś cudze dzieci uczył.” Refleksja na 

temat pracy wychowawczej i relacji 

nauczyciel – uczeń 

• Umieć pytać. Metoda sokratyczna jako 

podstawa relacji uczeń – nauczyciel,  

• Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu 

• Uwaga CZŁOWIEK – o szacunku 

w edukacji  

• A co jeśli w szkole byłyby lekcje 

umierania? 

M.Młyńska 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/otwarci-na-swiat-otwarci-na-przyszlosc-edukacja-to-relacja/
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SZKOŁA PONADPODSTAWOWA – WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Grywalizacja na języku polskim 

Szczegółowe informacje 
6 warsztaty 

01.02.2020 

godz. 

10.00-14.30 

sala dydaktyczna  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele  

j. polskiego 

wszystkich etapów 

edukacji 

• Wykorzystanie mechanizmów gier 

edukacyjnych w praktyce szkolnej. 

• Gra jako metoda zdrowej rywalizacji, działania 

zespołowe. 

• Zaangażowanie uczniów. 

• Dostosowanie tempa pracy do indywidualnych 

potrzeb ucznia. 

• Przyjemny transfer wiedzy. 

J.Kierul-

Cieślak 

Rola nauczyciela  

w skutecznym rozwiązywaniu 

konfliktów i problemów 

wychowawczych 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

01.02.2020 

godz. 

9.00-16.30 

ODN Słupsk 

(dokładne miejsce 

podamy w 

późniejszym 

terminie) 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

•  Rozumienie konfliktu jako źródła twórczego 

rozwiązywania problemów w grupie 

wychowawcze. 

• Jakie strategie przyjmujemy w rozwiązywaniu 

konfliktów. 

• Doświadczanie konfliktu i stosowanych 

strategii. 

• Komunikacja jako podstawa rozwiązywania 

problemów wychowawczych. 

• Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów. 

R.Kołosowska 

Drama w pracy nauczyciela 

Szczegółowe informacje 
5 warsztaty 

01.02.2020 

godz. 

9.00-12.45 

sala dydaktyczna  

nr. 29 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29  

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Drama jako metoda nauczania i wychowania 

sprzyjająca rozwojowi uczniów. 
R.Kołosowska 

Sieć 8a: Jak uczyć programowania 

Szczegółowe informacje 
4 sieć 

04.02.2020  

godz. 

15.30-18.45 

ODN Słupsk sala 

konferencyjna 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

informatyki 

• Dzielimy się doświadczeniami w nauczaniu 

programowania: Scratch, Python, Arduino/C, 

Java, inne ... 

M.Wróblewsk

i 

Motywy marynistyczne 

w literaturze polskiej na różnych 

etapach kształcenia 

Szczegółowe informacje 

5 seminarium 

5.02.2020 

godz. 

15.30-19.45 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Możliwość wykorzystania motywów 

marynistycznych w kształtowaniu kompetencji 

kluczowych w rozwoju ucznia. 

• Praca z wybranymi tekstami literackimi 

na różnych poziomach edukacyjnych. 

J.Kierul-

Cieślak 

Sieć 18a:  Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Szczegółowe informacje 

4 sieć  

05.02.2019 

godz. 

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy zawodowi 

• Trening uważności jako element kluczowy 

w drodze do rozwoju nauczyciela przedmiotów 

zawodowych 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/grywalizacja-na-jezyku-polskim/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/rola-nauczyciela-w-skutecznym-rozwiazywaniu-konfliktow-i-problemow-wychowawczych-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/drama-w-pracy-nauczyciela-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-8a-jak-uczyc-programowania-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/motywy-marynistyczne-w-literaturze-polskiej-na-roznych-etapach-ksztalcenia-slupsk/
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/
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Sieć 14b:  Niezwykłe zasoby 

muzealne  

w pracy z uczniami 

 

Szczegółowe informacje 

2 sieć 

06.02.2020 

godz.  

15.30-17.00 

Muzeum 

Historyczno-

Etnograficzne  

im. Juliana 

Rydzkowskiego  

w Chojnicach – 

Brama 

Człuchowska 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Wystawy i projekty muzealne jako 

wzbogacenie szkolnych programów 

poświęconych dziedzictwu regionalnemu: Idea 

regionalizmu kaszubskiego w świetle wystawy 

pt. Wiatr od morza. Kaszubi w sztuce polskiej 

1920-1939.  

• Na wystawie zgromadzono prace ze zbiorów 

ponad 20 polskich muzeów i kolekcji 

prywatnych. 

M.Tuliszka 

Profilaktyka zachowań 

samobójczych  

i autodestrukcyjnych 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

08.02.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• 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. 

R.Kołosowska 

Sieć 26b: Znaczenie diagnozy 

edukacyjnej w procesie kształcenia 

uczniów 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

10.02.2020 

godz. 

15.30-18.30  

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Modele uczenia się jako schematy diagnozy 

edukacyjnej. 

• Znaczenie diagnozy edukacyjnej dla jakości  

i efektów kształcenia się. 

• Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy 

edukacyjnej. 

A.Kreft 

Sieć 10: Kreatywny nauczyciel 

religii 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

10.02.2020 

godz.  

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele 

katecheci 
• Dzielimy się doświadczeniami w kreatywnym  

prowadzeniu zajęć katechezy. 
M.Tuliszka 

Dyrektor w systemie oświaty 

– zadania i wyzwania 

 

Szczegółowe informacje 

4 szkolenie 

11.02.2020 

godz.  

11.00-14.00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

dyrektorzy szkół 

i placówek 

oświatowych 

wszystkich etapów 

kształcenia 

1. Dyrektor w systemie oświaty wobec sytuacji 

kryzysowych: 

● wybrane przepisy ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich, kodeksu karnego, 

kodeksu wykroczeń i innych wybranych 

przepisów karnych ustaw szczególnych; 

● uprawnienia i obowiązki nauczyciela jako 

funkcjonariusza publicznego wynikające 

z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

i kodeksu karnego; 

● wybrane zasady postępowania w wybranych 

sytuacjach kryzysowych; 

● rodzaje zabezpieczenia dowodów popełnionego 

B.Żuk 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-14b-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/profilaktyka-zachowan-samobojczych-i-autodestrukcyjnych-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-26b-znaczenie-diagnozy-edukacyjnej-w-procesie-ksztalcenia-uczniow-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-10-kreatywny-nauczyciel-religii-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/dyrektor-w-systemie-oswiaty-zadania-i-wyzwania-slupsk/
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czynu zabronionego;  

● określenie sytuacji, w których można odstąpić 

od podjęcia interwencji. 

2. Rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów 

w klasie i poza klasą. Realizacja projektu Zdolni 

z Pomorza – Pomorska Liga Zadaniowa 

3. Pomorski Program Edukacji Morskiej szansą 

dla rozwoju szkoły 

Sieć 13a: Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

11.02.2020 

godz. 

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przyrodnicy 

wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych 

• Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży - 

gry wideo, internet, portale społecznościowe, 

smartfony  

I.Czyż 

Sieć 8b: Jak uczyć programowania 

Szczegółowe informacje 
4 sieć 

11.02.2020 

godz. 

15.30-18.45 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1  

nauczyciele 

informatyki 

• Dzielimy się doświadczeniami w nauczaniu 

programowania: w Scratch, Python, Arduino/C , 

Java, inne ... 

M.Wróblewski 

Sieć 13b: Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

12.02.2020 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1  

nauczyciele 

przyrodnicy 

wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych 

• Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży - 

gry wideo, internet, portale społecznościowe, 

smartfony    

I.Czyż 

Sieć 18b: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

12.02.2020 

godz.  

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy zawodowi 

• Elementy Job craftingu dla nauczycieli 

przedmiotów zawodowych 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Sieć 14a: Niezwykłe zasoby 

muzealne  

w pracy z uczniami 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

13.02.2010 

godz.  

15.30 -17.00 

Biały Spichlerz 

MPŚ Słupsk 

ul. Szarych 

Szeregów 12 

zainteresowani 

nauczyciele/ 

uczestnicy sieci 

• Prezentacja różnych aspektów kolekcji 

muzealnych w nawiązaniu do podstawy 

programowej wybranych przedmiotów 

humanistycznych. 

• Poznanie niezwykłych zasobów muzealnych. 

M.Tuliszka 

Dyrektor w systemie oświaty 

– zadania i wyzwania 

Szczegółowe informacje 

4 szkolenie 

13.02.2020 

godz.  

11.00-14.00 

Chojnice 

Zespół Szkół nr 2 
w Chojnicach 

ul. Angowicka 

45   

dyrektorzy szkół 

i placówek 

oświatowych 

wszystkich etapów 

kształcenia 

1.Dyrektor w systemie oświaty wobec sytuacji 

kryzysowych: 

● wybrane przepisy ustawy o postępowaniu 

w sprawach nieletnich, kodeksu karnego, 

kodeksu wykroczeń i innych wybranych 

przepisów karnych ustaw szczególnych; 

● uprawnienia i obowiązki nauczyciela jako 

funkcjonariusza publicznego wynikające 

z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich 

B.Żuk 

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/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-8b-jak-uczyc-programowania-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-13b-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych-subregion-poludniowy/
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-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-14a-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/dyrektor-w-systemie-oswiaty-zadania-i-wyzwania-chojnce/
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i kodeksu karnego; 

● wybrane zasady postępowania w wybranych 

sytuacjach kryzysowych; 

● rodzaje zabezpieczenia dowodów popełnionego 

czynu zabronionego. 

2.  Rozwijanie zdolności i kreatywności uczniów 

w klasie i poza klasą. Realizacja projektu 

Zdolni z Pomorza – Pomorska Liga Zadaniowa 

3.  Pomorski Program Edukacji Morskiej szansą dla 

rozwoju szkoły 

Sieć 24: Zadania wychowawcy  

w pracy internatu SOSW 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

14.02.2020 

godz.  

10.00-13.00 

SOSW 

Damnica 

ul. Korczaka 1 

zapisani do sieci 

wychowawcy grup 

wychowczych 

w internatach 

i bursach 

• Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych 

i organizacyjnych internatów. 

W.Hanuszewi

cz 

Kurs na dobry zawód  

– fizjoterapeuta 

Szczegółowe informacje. 

4 szkolenie 

18.02.2020 

godz. 

12.00-15.00 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

doradcy zaw., 

pedagodzy, inni 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Zapoznanie z zawodem.  

• Techniki masażu.  

• Ćwiczenia rehabilitacyjne. 

J.Pawlak - 

Jęczewska 

Sieć 4a: Dziecko z doświadczeniem 

migracji 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

18.02.2020 

godz.  

15.30-17.45 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Poznaj sąsiada, lęk przed cudzoziemcami. 

• Wielokulturowość w szkole. 

• Trudności adaptacyjne uczniów (problem hejtu). 

• Nauka języka polskiego a trudności 

w przyswojeniu treści różnych przedmiotów 

J. Kierul-

Cieślak 

Sieć 6: Edukacja zdrowotna 

w szkole 

Szczegółowe informacje 

4 sieć  

19.02.2020 

godz. 

15.30-18.30  

SP nr 10 Słupsk 

ul. Orląt 

Lwowskich 1A 

nauczyciele 

zainteresowani 

edukacja zdrowotną 

wszystkich 

poziomów 

edukacyjnych 

1. Koncepcja współczesnej edukacji zdrowotnej 

i roli szkoły w jej realizacji 

2. Piłka siatkowa – gry i zabawy przygotowujące. 

• gry i zabawy z elementami poruszania się 

po boisku, 

• gry i zabawy z elementami techniki odbić, 

• podstawowe przepisy gry.  

I.Czyż 

Sieć 15b: Samorządność zaczyna 

się w szkole  

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

20.02.2020 

godz.  

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2), 

zainteresowani 

nauczyciele/opieku

nowie SU 

• Co się dzieje w szkołach? – wymiana 

doświadczeń 

• Jak włączać uczniów w decydowanie o tym 

co się dzieje w szkole? 

M. Tuliszka 

Jak atrakcyjnie (efektywnie  

i efektownie) poprowadzić 

spotkanie z rodzicami 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

21.02.2020 

godz. 

15.30-19.15 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

II piętro, sala nr 18 

wychowawcy klas 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Poznanie podstawowych zasady planowania  

i organizowania zebrań z rodzicami  

• Poznanie modelowy przebiegów efektywnego 

zebrania oraz celowość jego poszcz. etapów  

• Nauka planowania i org. efektywnych zebrań  

D.Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-24-zadania-wychowawcy-w-pracy-internatu-sosw-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kurs-na-dobry-zawod-fizjoterapeuta-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4a-dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-6-edukacja-zdrowotna-w-szkole-subregion-slupski/
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/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-atrakcyjnie-efektywnie-i-efektownie-poprowadzic-spotkanie-z-rodzicami-slupsk-2/
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• Diagnoza mocnych strony prowadzonych zebrań 

oraz określenie elementów, które wymagają 

poprawy – jako zalecenia rozwojowe. 

Motywowanie uczniów do nauki 

Szczegółowe informacje 
10 warsztaty 

22.02.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Pojęcie motywacji.  

• Czynniki wpływające na rozwój motywacji 

uczniów.  

• Sposoby i metody motywowania ucznia. 

• Błędy popełniane w komunikacji z uczniem. 

R.Kołosowska 

Praca z dzieckiem przejawiającym 

zaburzenia  

w funkcjonowaniu społecznym 

 

szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

22.02.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Zaburzenia eksternalizacyjne i internalizacyjne.  

• Elementy pracy terapeutycznej z wybranymi 

zaburzeniami.  

• Współpraca z rodzicami dziecka z trudnościami 

w zachowaniu  

• Trening Umiejętności Społecznych – wybrane 

elementy.  

• Kształtowanie empatii i rozwój wnioskowania 

moralnego.  

R.Kołosowska 

Sieć 3a: Diagnozuję i pomagam 

 – czyli rzecz o wspieraniu uczniów 

w rozwoju 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

25.02.2020 

godz. 

15.30-17.45 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele, 

wychowawcy 

placówek 

oświatowych 

i opiekuńczych 

• Uczeń w sytuacjach kryzysowych. R.Kołosowska 

Sieć 18a: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Szczegółowe informacje 

4 sieć 

26.02.2020 

godz.  

15.30-18.30 

sala dydaktyczna 

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy zawodowi 

• Jak przygotować  ucznia do wejścia na rynek 

pracy. 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Sieć 5: Edukacja morska  

w kreatywnym kształtowaniu 

kompetencji kluczowych 

Szczegółowe informacje 

3 sieć 

27.02.2020 

godz. 

16.00-1815 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

różnych 

przedmiotów 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

Aplikacje on-line w edukacji morskiej: 

• przygotowanie materiałów dydaktycznych 

z wykorzystaniem kreatorów on-line 

• przygotowanie kart pracy 

• gry i zabawy wspomagające edukację morską 

i kreatywność ucznia 

I.Poźniak 

Jak uczyć biznesu  

w szkole 

Szczegółowe informacje. 

5 szkolenie 

27.02.2019 

godz. 

15.00-19.00 

sala dydaktyczna nr 

28 ODN Słupsk, ul. 

Bałtycka 29 

nauczyciele 

przedmiotów zaw., 

podstaw 

przedsiębior., 

doradcy zaw., inni 

zainteresowani 

Co to jest biznes mały i duży. Dlaczego warto 

o nim rozmawiać z uczniami ? 

J.Pawlak - 

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/motywowanie-uczniow-do-nauki-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-dzieckiem-przejawiajacym-zaburzenia-w-funkcjonowaniu-spolecznym-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-3a-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-subregion-slupski/
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/
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/
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/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/jak-uczyc-biznesu-w-szkole-slupsk/
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