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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 

 

 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

SZKOŁA PODSTAWOWA – KONFERENCJA 

XV Konferencja z cyklu 

Zdrowie dzieci i młodzieży 

 

Środowisko – Człowiek  

– Edukacja. Wyzwania 

współczesności 

 

Szczegółowe informacje 

5 konferencja 

26.03.2019 

godz. 

9.00-14.30 

Akademia 

Pomorska 

w Słupsku 

ul. Westerplatte 64 

sala 414 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy, 

nauczyciele szkół 

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy jst, 

pielęgniarki 

szkolne, instytucje 

zainteresowane 

edukacją 

zdrowotną 

• Współczesny antropocentryzm – od stresu 

środowiskowego do zaburzeń zdrowia psychicznego 

• Naturalnie natura. Współczesne dylematy sozologii 

• Humanitaryzm międzyludzki i międzygatunkowy jako 

kategoria środowiskowa 

• O działaniach na rzecz ochrony ptaków. Reksio z misją 

edukacyjną w Libanie 

• Jak mówić o przyrodzie w czasach globalnego 

ocieplenia 

• Kryzysy psychiczne w XXI wieku i zdrowienie 

z uwzględnieniem dzieci i młodzieży 

• Uświadomione i nieuświadomione zagrożenia 

zdrowotne generowane przez czynniki kulturowe, 

polityczne i gospodarcze transformujące układ 

immunologiczny człowieka. 

• Panel dyskusyjny. 

I.Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/xv-konferencja-z-cyklu-zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/
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SZKOŁA PODSTAWOWA – WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Sieć 2/ Cyfrowo kolorowo. 

TIK w pracy nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej 

Szczegółowe informacje 

3 

III 

spotkanie 

sieć 

02.03.2020 

godz. 

15.30-17.45 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele wychowania 

przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 

• Tworzenie: padletu, zaproszenia, dyplomu. 

• Poznanie platformy learningaps. 

• Dzielenie się efektami swojej pracy  

– udostępnianie plików i tworzenie bazy 

materiałów. 

D. Iwanowicz 

Sieć 15b/ Samorządność 

zaczyna się w szkole 

Szczegółowe informacje 

4 
III 

spotkanie 

02.03.2020 

godz.  

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

opiekunowie SU, 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Co się dzieje w szkołach? – wymiana 

doświadczeń. 

• Jak włączać uczniów w decydowanie? 

M. Tuliszka 

TIK w przedszkolu  

– programowanie 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

03.03.2020 

godz.  

16.00-19.00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele przedszkoli  

i klas I szkoły 

podstawowej 

• ScratchJr to wizualny język programowania 

zaprojektowany w celu wprowadzenia 

umiejętności kodowania u dzieci 5-7 lat.  

• Tworząc projekty w ScratchJr, małe dzieci 

mogą nauczyć się myśleć twórczo i 

systematycznie, mimo że nie potrafią czytać.  

• ScratchJr  jest dostępny jako bezpłatna 

aplikacja na iOS, Android i Chromebook.  

• Podczas kursu zainstalujemy ScratchJr na 

notebookach posługując się emulatorem 

Android i wykonamy wiele ciekawych 

algorytmów przeznaczonych dla dzieci.  

M.Wróblewski 

V Pomorski Konkurs 

o Tytuł Mistrza Nawigacji 

ETAP REJONOWY 

Szczegółowe informacje 

6 konkurs 

04.03.2020 

godz. 

10.00-14.00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a  

/Pomorska Szkoła 

Żeglarstwa 

i Edukacji Morskiej 

Gdynia  

ul. Chwaszczyńska 

172 

uczniowie  

klas VI-VIII  

• Oznaczanie pozycji na mapach morskich 

• Nanoszenie pozycji  

• Wyznaczanie kursów 

 

• Link do wydarzenia: KLIKNIJ TUTAJ 

I.Poźniak 

Tajemnica plastikowej 

butelki, czyli coś z niczego 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

05.03.2020 

godz. 

15.00-19.00 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej 

• Zapoznanie z możliwościami praktycznego 

wykorzystania surowców wtórnych, 

• Zaprezentowanie różnych technik 

plastycznych w oparciu o surowce wtórne 

E. Wild 

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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/tik-w-przedszkolu-programowanie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/v-pomorski-konkurs-o-tytul-mistrza-nawigacji-etap-rejonowy/
http://www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223:v-pomorski-konkurs-o-tytul-mistrza-nawigacji&catid=39&Itemid=139
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/
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Sieć 15a/Samorządność 

zaczyna się w szkole 

Szczegółowe informacje 

4 

III 

spotkanie 

sieć 

05.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

opiekunowie SU, 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Dzielimy się doświadczeniem. 

• Współdecydowanie w szkole.  

• Działania samorządu. 

• Szkolne wybory.  

M.Tuliszka 

Sieć 28/ Kreatywny 

nauczyciel w edukacji 

wczesnej dziecka 

Szczegółowe informacje 

3 II spotkanie 

05.03.2020 

godz. 

15.30-17.30 

SP nr 8  

w Lęborku 

ul. Mireckiego 10 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Aktywne słuchanie muzyki klasycznej 

z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. 

• Tworzymy materiały dydaktyczne 

z wykorzystaniem platform i kreatorów on-line 

E.Misiewicz 

D.Iwanowicz 

Wspomaganie 

umiejętności 

matematycznych dzieci  

w wieku przedszkolnym 

i wczesnoszkolnym 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

06.03.2020 

godz. 

15.00-19.00 

sala dydaktyczna 

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Zapoznanie ze strategiami stymulowania 

operacyjności myślenia małego dziecka. 

• Uświadomienie specyfiki edukacji 

matematycznej małych dzieci. 

• Zdobycie praktycznych umiejętności 

organizowania zabaw i gier matematycznych. 

E.Wild 

Zostań liderem 

kreatywności w swojej 

szkole 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

06.03.2020 

godz. 

15.00-18.45 

sala dydaktyczna 

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych, 

wszystkich przedmiotów 

• Rola emocji w zapamiętywaniu. 

• Sposoby wzbudzania zaciekawienia pamięci. 

• Dlaczego łatwiej zapomnieć niż zapamiętać, 

czyli znam ograniczenia pamięci i biorę je 

pod  uwagę, kiedy planuję lekcję. 

• Wiem, co zrobić, żeby uczeń zapamiętał 

wiadomości z mojej lekcji – znam metody 

i zasady postępowania. 

• Dostrzegam znaczenie omówionych  zjawisk 

w kontekście własnej praktyki szkolnej. 

D.Iwanowicz 

Sieć 24/ Zadania 

wychowawcy  

w pracy internatu SOSW 

Szczegółowe informacje 

4 

IV 

spotkanie 

sieć 

06.03.2020 

godz.  

10.00-13.00 

internat PZKS 

Wejherowo 

ul. Sobieskiego 279 

wychowawcy grup 

wychowawczych 

w internatach placówek 

kształcenia specjalnego 

zapisani do sieci 

• Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych 

i organizacyjnych internatów. 

W.Hanuszewicz 

Umiejętności 

terapeutyczne nauczyciela 

– wsparcie uczniów 

z zaburzeniami emocji 

i zachowania 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

07.03.2020 

godz.  

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

– narzędzia pomagania,  

• warunki i zasady oraz blokady pomagania, 

• praktyczne ćwiczenia umiejętności udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w kontakcie indywidualnym z uczniami, 

• zaburzenia emocji i zachowania dzieci 

R.Kołosowska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-15a-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-28-kreatywny-nauczyciel-w-edukacji-wczesnej-dziecka-subregion-slupski-powiat-leborski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/wspomaganie-umiejetnosci-matematycznych-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/zostan-liderem-kreatywnosci-w-swojej-szkole/
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/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/umiejetnosci-terapeutyczne-nauczyciela-wsparcie-uczniow-z-zaburzeniami-emocji-i-zachowania/
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Komunikacja 

wspomagająca  

i alternatywna (AAC)   

 

(3 części, 4 spotkania) 

Szczegółowe informacje 

34 warsztaty 

Część I 

07.03.2020 

godz. 

09.00-14.45 

Część II 

13.03.2020 

godz.  

15.00-21.00  

14.03.2020 

godz.  

09.00-14.45 

Część III 

28.03.2020 

godz.  

09.00-16.15 

sala dydaktyczna  

nr 29 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Cz. 1. Wprowadzenie do wspomagających 

i alternatywnych metod komunikacji (8 godz.) 

• Cz. 2. Gesty i pomoce niskiej technologii 

wspierające komunikację z dzieckiem 

niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną 

komunikacją (16 godz.) 

• Cz. 3. Wykorzystanie pomocy wysokiej 

technologii do wspierania komunikacji 

z dzieckiem niemówiącym lub z dzieckiem  

z zaburzoną komunikacją (10 godz.) 

W.Hanuszewicz 

Procedury awansu 

zawodowego 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

09.03.2020 

godz. 

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele stażyści 

ubiegający się o awans 

na stopień nauczyciela 

kontraktowy 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

1. Podstawy prawne 

2. Przygotowanie dokumentacji 

3. Postępowanie przed komisją 

D. Iwanowicz 

Sieć 19a/Uczeń  

z niepełnosprawnością  

w świetlicy szkoły 

podstawowej 

ogólnodostępnej/ 

integracyjnej 

Szczegółowe informacje 

4 

V  

spotkanie 

sieć  

10.03.2020 

godz.  

16.00-19.00 

ODN Słupsk 

sala dydaktyczna  

nr 29 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele – 

wychowawcy świetlic 

szkolnych szkoły 

podstawowej 

zapisani do sieci 

• Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych  

i organizacyjnych świetlic szkolnych. 

• Podsumowanie pracy sieci – zakończenie 

spotkań 

W.Hanuszewicz 

Sieć 16/ Sieć szkolnych 

animatorów edukacji 

morskiej  

Szczegółowe informacje 

4 

II 

spotkanie 

sieci 

 

sieć 

wojewódzka 

11.03.2020 

godz.  

11.00-14.00 

Szkoła Podstawowa 

nr 35 z Oddziałami 

Sportowymi  

im. Jana 

Parandowskiego 

ul. Stanisława 

Wąsowicza 30 

Gdańsk 

szkolni animatorzy 

edukacji morskiej  

– nauczyciele ze szkół 

i placówek województwa 

pomorskiego 

uczestniczących 

w Pomorskim Programie 

Edukacji Morskiej 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

1. PPEM – realizacja Programu, sprawy bieżące 

2. PPEM w szkołach i placówkach oświatowych 

– przykłady dobrych praktyk 

3. 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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/komunikacja-wspomagajaca-i-alternatywna-aac-3-czesci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-19a-uczen-z-niepelnosprawnoscia-w-swietlicy-szkoly-podstawowej-ogolnodostepnej-integracyjnej-subregion-slupski-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-16-siec-szkolnych-animatorow-edukacji-morskiej-siec-wojewodzka-2/
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Sieć 20/ Vademecum 

kadry kierowniczej 

placówek kształcenia 

specjalnego 

Szczegółowe informacje 

4 

III 

spotkanie 

sieci 

12.03.2020 

godz. 

10.00-14.00 

SOSW w Damnicy 

ul. Korczaka 1 

kadra kierownicza 

placówek kształcenia 

specjalnego zapisana 

do sieci 

• Problematyka prawna w rozwiązywaniu 

spraw szkolnych.  

• Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych 

i organizacyjnych placówek. 

W.Hanuszewicz 

Wielkanocne tradycje 

na Pomorzu 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

12.03.2020 

godz. 

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Co to jest filcowanie – poznanie techniki 

filcowania. 

• Podstawowe materiały potrzebne w tej 

technice. 

• Technika filcowania „na sucho” – wykonanie 

świątecznych ozdób wielkanocnych różnych 

kultur. 

M.Tuliszka 

Krzepcy bez cukru czyli 

alternatywa dla domowych 

słodyczy 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

12.03.2020 

godz. 

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 28 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

Warsztaty kulinarne: 

• podniesienie świadomości konsumenckiej 

– inspirowanie do wprowadzenia zmian 

w nawykach żywieniowych 

• cukier a biochemia mózgu 

• przedstawienie alternatywy dla słodyczy 

• propozycje domowych słodyczy bez cukru 

I.Czyż 

W świecie głosek i liter  

– skuteczne metody 

przygotowania do nauki 

czytania i pisania 

Szczegółowe informacje 

8 warsztaty 

14.03.2020 

godz. 

9.00- 15.00 

sala dydaktyczna 

nr 28 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej 

• Zapoznanie z ćwiczeniami i zabawami 

stymulującymi świadomość językową oraz 

przygotowujących dziecko do samodzielnego 

odkrywania różnych aspektów języka 

• Wykorzystanie elementów metod 

I. Majchrzak, G. Domana, M. Bogdanowicz 

naturalnej nauki języka  

• Zdobycie praktycznych umiejętności 

organizowania zabaw i ćwiczeń 

rozwijających umiejętności czytania i pisania 

E.Wild 

Wychowawca 

 – filar wychowania 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

14.03.2020 

godz. 

9.00-16.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Model wychowawcy.  

• Umiejętności, a rozwój osobisty.  

• Relacja z dzieckiem.  

• Współpraca z rodzina dziecka.  

• Sukces jak niedziela... Motywacje do pracy 

z dzieckiem. 

R.Kołosowska 

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/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wielkanocne-tradycje-na-pomorzu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/krzepcy-bez-cukru-czyli-alternatywa-dla-domowych-slodyczy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/w-swiecie-glosek-i-liter-skuteczne-metody-przygotowania-do-nauki-czytania-i-pisania/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wychowawca-filar-wychowania/
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Trening osobowy 

nauczyciela doradcy 

zawodowego 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

17.03.2020 

godz. 

13.00-16.00 

LO nr 2 Słupsk 

ul. Mickiewicza 32  

doradcy zawodowi, 

nauczyciele pełniący 

obowiązki doradców 

zawodowych wszystkich 

typów szkół 

• Czym jest trening osobowy 

• Jak mówić i myśleć o sobie dobrze 

• Ćwiczenia praktyczne 

J.Pawlak- 

Jęczewska 

„Pomidorowa siódmy raz 

w tygodniu” – czy to 

jeszcze grymaszenie czy 

już neofobia żywieniowa 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

18.03.2020 

godz.  

15.30-18.30 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Czym jest neofobia żywieniowa.  

• Neofobia – zaburzenie odżywiania czy etap 

rozwojowy. 

• Jak nawiązać skuteczny dialog z rodzicami 

niejedzących dzieci. 

• Jak zachęcić dziecko do próbowania nowych 

pokarmów. 

I.Czyż 

Uzależnienia behawioralne 

dzieci i młodzieży.  

Gry wideo/ Internet/ 

smartfony i portale 

społecznościowe 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

18.03.2020 

godz. 

16.00-19.45 

sala dydaktyczna 

nr 29 

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. 

• Cyberprzemoc. 

• Wpływ portali społecznościowych na rozwój 

dzieci i młodzieży. 

J.Kierul-

Cieślak 

Uczeń ze specyficznymi 

trudnościami w nauce 

na języku polskim 

w szkole podstawowej 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

19.03.2020 

godz. 

16.00- 18.30 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele szkoły 

podstawowej  

• Wskazanie nowych rozwiązań w pracy 

z uczniami, przejawiającymi trudności, 

zaplanowanie działań wdrażających do 

praktyki szkolnej rozwiązań w pracy 

z uczniami ze SPE 

• Wybrane przepisy prawa oświatowego 

dotyczące ucznia ze SPE 

J.Kierul-

Cieślak 

Sieć 19b/ Uczeń 

z niepełnosprawnością 

w świetlicy szkoły 

podstawowej ogólno-

dostępnej/ integracyjnej 

Szczegółowe informacje 

4 

V 

spotkanie 

sieć 

19.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

SP Nr 5 Chojnice 

ul. Wicka Rogali 18 

nauczyciele –

wychowawcy świetlic 

szkolnych szkół 

podstawowych 

zapisani do sieci 

• Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych 

i organizacyjnych świetlic szkolnych 

• Podsumowanie i zakończenie pracy sieci. 

W.Hanuszewicz 

Polskie tańce narodowe 

Szczegółowe informacje 
5 warsztaty 

20.03.2020 

godz.  

15.30-19.15 

Instytut Muzyki  

AP Słupsk 

ul. Partyzantów 27 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, klas I-III, 

naucz. i instruktorzy 

muzyki i rytmiki, 

nauczyciele SOSW i inni 

zainteresowani 

• Poznanie kroków i prostych układów 

choreograficznych polskich tańców 

narodowych: polonez, krakowiak, kujawiak, 

oberek, mazur. 

E.Misiewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/trening-osobowy-nauczyciela-doradcy-zawodowego-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/pomidorowa-siodmy-raz-w-tygodniu-czy-to-jeszcze-grymaszenie-czy-juz-neofobia-zywieniowa/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/pomidorowa-siodmy-raz-w-tygodniu-czy-to-jeszcze-grymaszenie-czy-juz-neofobia-zywieniowa/
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/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/uczen-ze-specyficznymi-trudnosciami-w-nauce-na-jezyku-polskim-w-szkole-podstawowej/
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/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/polskie-tance-narodowe/
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Stres w szkole  

– jak pomóc sobie 

i uczniom? 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

21.03.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

 nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Zjawisko stresu – istota przyczyny, 

konsekwencje. 

• Powody i miejsce stresu w szkole. 

• Konstruktywne sposoby niwelowania stresu 

(styl życia, osobowość, techniki autoterapii). 

• Pomoc uczniom w sytuacjach. stresowych, 

elementy treningu relaksacyjnego.  

• Depresja i lęk jako reakcje na przedłużający 

się stres.  

• Zmiany organizacyjne sprzyjające 

zmniejszaniu stresu w środowisku szkolnym. 

R.Kołosowska 

Sieć 21/ Interaktywna 

lekcja z przedmiotów 

przyrodniczych 

Szczegółowe informacje 

4 

IV 

spotkanie 

sieć 

23.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

SP nr 2 Miastko 

ul. Kujawska 1 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych ze szkół 

podstawowych 

• Poznanie oraz doskonalenie pracy 

z wykorzystaniem ICT. 

• Poznanie i doskonalenie posługiwania się 

narzędziami dostępnymi w internecie. 

• Opanowanie umiejętności tworzenia 

własnych interaktywnych aplikacji. 

• Tworzenie scenariuszy lekcji przyrodniczych 

z wykorzystaniem ICT. 

A.Kreft 

Sieć 30b/ Jak wspierać 

ucznia w uczeniu się 

matematyki? 

Szczegółowe informacje 

3 

II 

spotkanie 

sieć 

23.03.2020 

godz.  

15.30-18.00 

SP nr 2 Miastko 

ul. Kujawska 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 
• Dowody w geometrii – jak przygotować 

ucznia do egzaminu ósmoklasisty. 
E. Gołojuch 

Zachowania trudne. 

Przyczyny oraz sposoby 

radzenia sobie z nimi 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

23.03.2020 

godz. 

15.00-19.30 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Podniesienie kompetencji nauczycieli 

w zakresie eliminowania i wygaszania 

zachowań zakłócających u dziecka  z ASD.  

• Rozpoznanie i nazwanie trudności 

pojawiających się podczas pracy z uczniem 

z ASD (plakat).  

• Zaburzenia przetwarzania sensorycznego u 

osób z ASD; warsztaty sensoryczne. 

W.Hanuszewicz 

Sieć 4b/ Dziecko 

z doświadczeniem 

migracji 

Szczegółowe informacje 

3 

III 

spotkanie 

sieć 

24.03.2020 

godz. 

16.00-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/stres-w-szkole-jak-pomoc-sobie-i-uczniom/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21-interaktywna-lekcja-z-przedmiotow-przyrodniczych-miastko/
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/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/zachowania-trudne-przyczyny-oraz-sposoby-radzenia-sobie-z-nimi/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4b-dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-subregion-poludniowy/
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Sieć 3b/ Diagnozuję 

i pomagam – czyli rzecz 

o wspieraniu uczniów 

w rozwoju 

Szczegółowe informacje 

3 

III 

spotkanie 

sieć 

24.03.2020 

godz.  

15.30-17.45 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1  

nauczyciele, 

wychowawcy placówek 

oświatowych 

i opiekuńczych 

• Uczeń w sytuacjach kryzysowych  R.Kołosowska 

TIK w przedszkolu 

– programowanie 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

24.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1  

nauczyciele przedszkoli  

i klas I szkoły 

podstawowej 

• ScratchJr to wizualny język programowania 

zaprojektowany w celu wprowadzenia 

umiejętności kodowania u dzieci 5-7 letnich.  

• Tworząc projekty w ScratchJr, małe dzieci 

mogą nauczyć się myśleć twórczo i 

systematycznie, mimo że nie potrafią czytać.  

• ScratchJr jest dostępny jako bezpłatna 

aplikacja na iOS, Android i Chromebook. 

• Podczas kursu zainstalujemy ScratchJr 

na notebookach posługując się emulatorem 

Android i wykonamy wiele ciekawych 

algorytmów przeznaczonych dla dzieci.  

M.Wróblewski 

Sieć 9a/ Język obcy wcale 

nam nie obcy, czyli jak 

uczyć efektywnie 

i efektownie  

Szczegółowe informacje 

4 

III  

spotkanie 

sieć  

24.03.2020 

godz. 

15.30-18.30  

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele języków 

obcych 

• Uczeń ze SPE na lekcji języka obcego. 

• Specjalne potrzeby edukacyjne. 

• Zarządzanie różnorodną klasą.  

• Uczeń ze SPE na lekcjach języka obcego – 

zarys problematyki.  

• Najważniejsze problemy w nauce języka 

obcego . 

M.Młyńska  

V Pomorski Konkurs 

o Tytuł Mistrza Nawigacji 

FINAŁ 

Szczegółowe informacje 

6 konkurs 

25.03.2020 

godz. 

10.00-15.00 

Słupski Inkubator 

Technologiczny 

ul. Portowa 13a 

uczniowie klas 

VI-VIII  

• Oznaczanie pozycji na mapach morskich 

• Nanoszenie pozycji  

• Wyznaczanie kursów 

Link do wydarzenia: KLIKNIJ TUTAJ 

I.Poźniak 

Współczesna literatura 

kobieca w edukacji 

polonistycznej 

Szczegółowe informacje 

3 

seminarium 

z 

warsztatami 

25.03.2020 

godz. 

16.00-18.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele wszystkich 

etapów edukacyjnych 

• Przegląd najciekawszych pozycji z kobiecej 

literatury współczesnej.  

• Wykorzystanie tekstów w edukacji 

polonistycznej. 

J.Kierul-

Cieślak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-3b-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-3b-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/tik-w-przedszkolu-programowanie-2/
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/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/v-pomorski-konkurs-o-tytul-mistrza-nawigacji-final-2/
http://www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=223:v-pomorski-konkurs-o-tytul-mistrza-nawigacji&catid=39&Itemid=139
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wspolczesna-literatura-kobieca-w-edukacji-polonistycznej/
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Learning is Magic  

Szkolenie metodyczne 

Wydawnictwa Pearson  

Szczegółowe informacje 

2 

wykład 

z elementami 

warsztatu 

25.03.2020 

godz.  

14.30-16.30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele języka 

angielskiego szkół 

podstawowych 

• Sesja I – dla nauczycieli szkół podstawowych 

SP 1-3; godz. 14:30-15:30 

Zaczarowany świat Disneya – czyli jak 

przygotować i przeprowadzić innowację 

pedagogiczną i zarazić dzieci pasją do 

czytania.   

• Sesja II – dla nauczycieli szkół 

podstawowych SP 4-8; godz. 15:30-16:30 

Pamięciowe wprawki – czyli jak rozwijać 

u uczniów umiejętność skutecznego uczenia się. 

M.Młyńska  

Sieć 12/Matematyka 

w szkole podstawowej 

Szczegółowe informacje 

4 

II  

spotkanie 

sieć 

25.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele matematyki 

szkoły podstawowej 
• Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki E. Gołojuch 

Sieć 23b/ Wychowanie 

dzieci i młodzieży 

w świecie nowej 

technologii. 

Wyzwania i problemy 

Szczegółowe informacje 

4 

II  

spotkanie 

sieć 

25.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów 

i wszystkich poziomów 

edukacyjnych 

• Uzależnienia behawioralne dzieci i młodzieży. 

• Cyberprzemoc. 

• Wymiana doświadczeń. 

M.Maraszkiewicz 

Sieć 26b/ Znaczenie 

diagnozy edukacyjnej 

w procesie kształcenia 

uczniów 

Szczegółowe informacje 

4 

IV 

spotkanie 

sieć 

25.03.2020 

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 

Małe dziecko i wielki 

świat książek, czyli 

w pokoju babuni – praca 

metodą projektu  

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

26.03.2020 

godz. 

15.00-19.00 

sala dydaktyczna  

nr 28  

ODN Słupsk 

ul Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

• Zachęcanie do czytania książek poprzez 

nietypową formę poznania literatury. 

• W jaki sposób zachęcać uczniów do czytania 

książek.  

• Poznawanie literatury dziecięcej. 

E.Wild 

Sieć 1/Aktywność 

muzyczna dziecka 

Szczegółowe informacje 

6 

IV 

spotkanie 

sieć 

 

II grupy  

27.03. 2020 

godz. 

15.30-18.30 

Instytut Muzyki  

AP Słupsk 

ul. Partyzantów 27 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, klas I-III, 

nauczyciele i instruktorzy 

muzyki i rytmiki, 

nauczyciele SOSW i inni 

zainteresowani 

• Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjo-

nalnych metod rozwijania różnorodnych form 

aktywności muzycznej dzieci: śpiewu, gry na 

instrumentach muzycznych, ruchu z muzyką  

i słuchania muzyki.  

• Korelacja muzyki z plastyką. 

E.Misiewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/szkolenie-wydawnictwa-pearson/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-12-matematyka-w-szkole-podstawowej-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-12-matematyka-w-szkole-podstawowej-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-23b-wychowanie-dzieci-i-mlodziezy-w-swiecie-nowej-technologii-wyzwania-i-problemy-subregion-poludniowy/
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/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/male-dziecko-i-wielki-swiat-ksiazek-czyli-w-pokoiku-babuni-praca-metoda-projektu-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-1-aktywnosc-muzyczna-dziecka-subregion-slupski/
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Praca z dzieckiem 

nieśmiałym 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

28.03.2020 

godz. 

09.00-16.30 

sala dydaktyczna 

nr 28  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele szkoły 

podstawowej 

• Charakterystyka dziecka nieśmiałego.  

• Dziecko nieśmiałe a inne zaburzenia 

internalizyjne. 

• Osiągnięcia szkolne dziecka nieśmiałego. 

• Komunikacja z uczniem nieśmiałym.  

• Metody pracy z uczniem nieśmiałym. 

• Relaksacje czynne i bierne. 

• Stres i sposoby radzenia sobie z nim.  

• Portret pesymisty i optymisty. 

R.Kołosowska 

Procedury awansu 

zawodowego 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

30.03.2020 

godz. 

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 29  

ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

kontraktowi ubiegający 

się o awans na stopień 

nauczyciela 

mianowanego oraz 

nauczyciele mianowani 

ubiegający się 

 o awans na stopień 

nauczyciela 

dyplomowanego 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Podstawy prawne. 

• Przygotowanie dokumentacji. 

• Postępowanie przed komisją. 

D.Iwanowicz 

Sieć 9b/ Język obcy wcale 

nam nie obcy, czyli jak 

uczyć efektywnie 

i efektownie  

Szczegółowe informacje 

4 

III 

spotkanie 

sieć 

31.03.2020 

godz. 

15.30-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele języków 

obcych wszystkich 

poziomów edukacyjnych 

• Uczeń ze SPE na lekcji języka obcego. 

• Specjalne potrzeby edukacyjne. 

• Zarządzanie różnorodną klasą.  

• Uczeń ze SPE na lekcjach języka obcego  

– zarys problematyki.  

• Najważniejsze problemy w nauce języka 

obcego. 

• Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach 

języka obcego. 

• Tworzenie bazy dobrych praktyk. 

M.Młyńska 

Coaching w doradztwie 

edukacyjnozawodowym 

Szczegółowe informacje. 

5 szkolenie 

31.03.2020 

godz. 

15.30-19.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

doradcy zawodowi, 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości oraz 

przedmiotów 

zawodowych 

• Omówienie i zaprezentowanie technik 

coachingowych w pracy doradcy 

zawodowego. 

J.Pawlak - 

Jęczewska 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/praca-z-dzieckiem-niesmialym/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-2/
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/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/coaching-w-doradztwie-edukacyjno-zawodowym-chojnice/

