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

 

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 
 

 

KALENDARZ ODN – styczeń 2020  
SZKOŁA PONADPODSTAWOWA – WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Sieć 4a/Dziecko z doświadczeniem 

migracji 

Szczegółowe informacje 

3 

II 

spotkanie 

sieci  

08.01.2020 

godz. 

16.00-18.30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

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 

Skąd się biorą lęki  

– przyczyny, objawy 

 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

11.01.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna 

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Zwiększenie terapeutycznych kompetencji 

nauczyciela ważnych w pracy z uczniem 

przejawiającym trudne zachowania  

● Rozwijanie umiejętności wdrażania ucznia 

do samopoznania, samodyscypliny 

w nawiązaniu do „zasobów” i stanów 

emocjonalnych jakich doznaje 

● Zastosowanie instrukcji postępowania 

z dziećmi z poszczególnymi problemami 

na różnych etapach edukacyjnych 

R.Kołosowska 

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/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/skad-sie-biora-leki-przyczyny-objawy-slupsk/
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Umiejętności interpersonalne 

nauczyciela w pracy  

z rodzicami i z uczniami  

– sztuka prowadzenia trudnych 

rozmów 

 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

11.01.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna 

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Znaczenie umiejętności interpersonalnych 

w kontekście pracy z uczniami 

i w kontaktach z ich rodzicami 

● Rozpoznanie znaczących potencjałów 

i ograniczeń interpersonalnych 

w budowaniu relacji z uczniami i rodzicami 

● Umiejętności interpersonalne, a poczucie 

własnej wartości nauczyciela jako 

człowieka  

● Budowanie autorytetu 

R.Kołosowska 

Wypalenie zawodowe 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

11.01.2020 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna 

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

● Podstawy wypalenia zawodowego 

(współczesne rozumienie zjawiska) 

● Kto jest zagrożony? Występowanie 

wypalenia zawodowego 

● Objawy wypalenia zawodowego 

● Wypalenie zawodowe a przedłużający się 

stres 

● Diagnoza kwestionariuszem 

psychologicznym objawów stresu; diagnoza 

kwestionariuszowa objawów wypalenia 

zawodowego 

● Zapobieganie wypaleniu zawodowemu – 

osobowość, styl życia, radzenie sobie 

ze stresem 

R.Kołosowska 

Aplikacje internetowe przydatne w 

pracy nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

14.01.2020 

godz.  

10.00-14.00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

wszyscy 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów edukacji 

● Bezpłatne aplikacje dostępne w Internecie  

● Tworzenie quizów i konkursów, 

elektronicznych kolekcji w tym 

zawierających filmy, dźwięki, gromadzenie 

materiałów do lekcji w chmurze, 

udostępnianie, zbieranie prac elektronicznych 

od uczniów i jeszcze wiele innych 

M.Wróblewski 

Aplikacje internetowe przydatne w 

pracy nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

21.01.2020 

godz.  

10.00-14.00 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek Technikum 

nr 2) 

wszyscy 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów edukacji 

● Bezpłatne aplikacje dostępne w Internecie  

● Tworzenie quizów i konkursów, 

elektronicznych kolekcji w tym 

zawierających filmy, dźwięki, gromadzenie 

materiałów do lekcji w chmurze, 

udostępnianie, zbieranie prac elektronicznych 

od uczniów i jeszcze wiele innych 

M.Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/umiejetnosci-interpersonalne-nauczyciela-w-pracy-z-rodzicami-i-z-uczniami-sztuka-prowadzenia-trudnych-rozmow-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/wypalenie-zawodowe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/aplikacje-internetowe-przydatne-w-pracy-nauczyciela-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/aplikacje-internetowe-przydatne-w-pracy-nauczyciela-chojnice/
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Prezentacja,  

która robi wrażenie  

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

21.01.2020 

godz.  

10.00-14.00 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

(budynek Technikum 

nr 2) 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

wszystkich 

etapów edukacji 

Jak: 

● zadbać o przejrzystość prezentowanych 

treści,  

● wyselekcjonować i uporządkować materiał, 

● zbudować wciągającą fabułę, 

● profesjonalnie zaprojektować wygląd 

slajdów, 

● dodawać ciekawe efekty i elementy 

multimedialne 

M. Tuliszka 

Prezentacja, 

która robi wrażenie  

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

23.01.2020 

godz.  

10.00-14.00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Jak: 

● zadbać o przejrzystość prezentowanych treści 

● wyselekcjonować i uporządkować materiał 

● zbudować wciągającą fabułę 

● profesjonalnie zaprojektować wygląd slajdów 

● dodawać ciekawe efekty i elementy 

multimedialne 

M. Tuliszka 

Sieć 11a/Mały człowiek wiele może – 

gr. I 

 

Szczegółowe informacje 
3 

III 

spotkanie 

28.01.2020 

godz.  

16.00-17.30 

Szkoła Podstawowa 

nr 4 w Słupsku 

ul. Leszczyńskiego 

17 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej  

Techniki wyciszające w integracji sensorycznej: 

• zapoznanie z technikami wyciszającymi 

• przetwarzanie informacji zaburzeń 

sensorycznych 

• rozpoznawanie zaburzeń 

E.Wild 

Sieć 3b/Diagnozuję i pomagam – 

czyli rzecz o wspieraniu uczniów 

w rozwoju 

 

Szczegółowe informacje 

3 
II 

spotkanie 

28.01.2020 

godz. 

15.30-17.45  

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

nauczyciele, 

wychowawcy 

placówek 

oświatowych  

i opiekuńczych 

● Adolescencja – wyzwanie wychowawcze R.Kołosowska 

Sieć 4b/Dziecko z doświadczeniem 

migracji 

 

Szczegółowe informacje 

3 
II 

spotkanie  

28.01.2020 

godz. 

16.00-18.30 

ODN Chojnice 

ul. Dworcowa 1 

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 

Edukacja zdrowotna  

w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

29.01.2020 

godz. 

15.30-19.00 

sala dydaktyczna 

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

• Koncepcja współczesnej edukacji zdrowotnej  

i roli szkoły w jej realizacji 

• Stosowanie metod aktywizujących 

i interaktywnych.  

• Praca metodą projektu 

• Skuteczna realizacja edukacji zdrowotnej 

w szkole 

I.Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/prezentacja-ktora-robi-wrazenie-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/prezentacja-ktora-robi-wrazenie-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-11a-maly-czlowiek-wiele-moze-subregion-slupski-1835470138/
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-4b-dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/edukacja-zdrowotna-w-szkole/
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Przygotowanie uczniów do wejścia 

na rynek pracy 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

29.01.2020 

godz. 

15.30-17.45 

sala dydaktyczna 

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

podstaw 

przedsiębior., 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawod., inni 

zainteresowani 

nauczyciele 

• Sytuacja i trendy na polskim rynku pracy 

• Tendencje w branżach i nowe zawody 

• Jak poruszać się po współczesnym rynku 

pracy 

J.Pawlak - 

Jęczewska 

Bezpieczna pracownia chemiczna  

 

Szczegółowe informacje 

3 
semina-

rium 

30.01.2020 

godz.  

11.00 -13.30 

sala dydaktyczna 

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

dyrektorzy 

i  nauczyciele 

chemii 

wszystkich 

etapów edukacji  

• Stosowanie stwarzających zagrożenie 

substancji chemicznych i ich mieszanin – 

aktualne wymagania prawne 

• Niezbędne wyposażenie pracowni 

chemicznej 

• Procedury postępowania w ramach 

wystąpienia zagrożenia 

• Oznakowanie miejsca przechowywania 

substancji. 

• Wykonywanie doświadczeń w typowej 

szkolnej sali zajęciowej 

• Funkcjonowanie i organizacja pracowni 

chemicznej. 

I.Czyż 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/przygotowanie-uczniow-do-wejscia-na-rynek-pracy-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/bezpieczna-pracownia-chemiczna/

