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KALENDARZ ODN – styczeń 2021 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba 

prowadząca/

EKSPERT 

WARSZTATY 

Nowoczesne technologie w edukacji.  

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 II 

spotkanie 

11.01.2021 r. 

godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

Nauczyciele, którzy mają 

doświadczenie w stosowaniu 

narzędzi TiK i chcą się nimi 

podzielić z innymi  

● Zastosowanie tablicy interaktywnej. 
● Włączenie tabletu, smartfona. 

● Wykorzystanie darmowych programów 

w chmurze do tworzenia aplikacji 
wspomagających nauczanie, quizów 

sprawdzających wiedzę. 

● Narzędzia przydatne do zdalnej 
edukacji. 

Marek 

Wróblewski 

Marek 

Wróblewski 

Jak uczyć programowania:  

Python od początku. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

13.01.2021 r. 

godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele informatyki 

szkół podstawowych 

 i ponadpodstawowych 

● Język programowania Python od 

podstaw. 
Marek 

Wróblewski 

Marek 

Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-18-nowoczesne-technologie-w-edukacji/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-python-od-poczatku/
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Kompetencje kluczowe w edukacji 

uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Szczegółowe informacje  

3 szkolenie 

online 

  

13.01.2021 r.  

godz. 

12.00 – 14.15 

 stanowisko 

komputerowe 

 

zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem 

z niepełnosprawnością 

intelektualną w szkołach 

podstawowych 

● Kompetencje kluczowe w prawie 

oświatowym. 
● Dlaczego powinniśmy kształcić 

kompetencje kluczowe i jakie jest ich 

znaczenie w dorosłym życiu osób  
z niepełnosprawnością. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Sieć 2c: Mały człowiek wiele może. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 II 

spotkanie 
online 

18.01.2021 r. 

godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

 i przedszkolnej 

● Projekt edukacyjny w przedszkolu 

 i edukacji wczesnoszkolnej. 

Dorota  

Iwanowicz 

Iwona 

 Poźniak 

Sieć 20b: Diagnozuję i pomagam - czyli 

rzecz o wspieraniu uczniów w rozwoju 
i kryzysie. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

II  
spotkanie  

online 

18.01.2021 r. 

godz. 
15.30 – 17.45 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy, nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/placówek 

● Kryzys jako wyzwanie we wspieraniu 

ucznia. 

Renata 

Kołosowska 

Katarzyna 

Rodziewicz 

Kompetencje kluczowe w edukacji 

uczniów  z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

Szczegółowe informacje 

 

 

4 szkolenie 

online 

 

19.01.2021 r. 

godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

 

zainteresowani nauczyciele 

pracujący z uczniem  

z niepełnosprawnością 
intelektualną w szkołach 

podstawowych 

● Kompetencje kluczowe w prawie 

oświatowym. 

● Dlaczego powinniśmy kształcić 
kompetencje kluczowe i jakie jest ich 

znaczenie w dorosłym życiu osób 

z niepełnosprawnością. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Język obcy wcale nam nie obcy, czyli jak 

uczyć kreatywnie i efektywnie. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieci  

III 

spotkanie  

online 

19.01.2020 r. 

godz. 

 15.30 – 17.45 

  stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele języków obcych  ● Doskonalenie metod i form pracy 
związanych z prowadzeniem zajęć 

języka obcego. 

● Doskonalenie umiejętności 
wykorzystania swoich zasobów  

dla polepszania warsztatu pracy. 

● Doskonalenie swojego warsztatu pracy. 
 

Marta 

Młyńska 

Marta 

Młyńska 

Cyberprzemoc. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

20.01.2021 r. 

godz.  

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

wychowawcy, pedagodzy, 

wszyscy nauczyciele 

● Analiza typowych przypadków. 
● Sposoby reagowania. 

● Profilaktyka. 

Marek 

Wróblewski 

Marek 

Wróblewski 

Jak skutecznie uczyć przedsiębiorczości. 

Rola metod aktywizujących w nauczaniu 

podstaw przedsiębiorczości. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

21.01.2021 r. 

 godz.  

15.30 – 18.30  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele podstaw 

przedsiębiorczości, doradcy 

zawodowi 

● Jakie metody aktywizujące można 

stosować na lekcjach podstaw 

przedsiębiorczości. 
● Gdzie szukać inspiracji  

w przygotowaniu zajęć. 

● Co najbardziej lubią uczniowie? 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

Metoda projektu w kształtowaniu 

kompetencji kluczowych dzieci na  

II etapie edukacyjnym. 

Szczegółowe informacje  

4 warsztaty 

online 

21.01.2021 r. 

godz. 

16.30 – 19.45  

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani nauczyciele ● Wykorzystanie metody projektu  

w kształtowaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych, zwłaszcza na języku 

polskim. 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

Joanna 

Kierul-Cieślak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/kompetencje-kluczowe-w-edukacji-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-2c-maly-czlowiek-wiele-moze/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-20b-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-i-kryzysie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/kompetencje-kluczowe-w-edukacji-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-13a-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/cyberprzemoc/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/jak-skutecznie-uczyc-przedsiebiorczosci-rola-metod-aktywizujacych-w-nauczaniu-podstaw-przedsiebiorczosci/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/metoda-projektu-w-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych-dzieci-na-ii-etapie-edukacyjnym/
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GIS – Systemy Informacji Geograficznej 

HERE. 

Szczegółowe informacje 

4 

 

warsztaty 

online 

część I 

część II 

21.01.2021 r. 

22.01.2021 r. 

godz. 

17.00 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani nauczyciele ● Pojęcia używane w GISie, 

wykorzystanie GIS w praktyce. 

● Najpopularniejsze technologie GIS. 

GIS w naszym życiu-użyteczne mapy 

cyfrowe. 

● Jak wykorzystać mapy online 

 w nauczaniu, „zabawa” z GISem. 

Irena  

Czyż 

Marcin 

 Nejman 

 

Marta 

Piechal-Witkowska 

Praca zespołu do spraw ewaluacji 
 w szkole. 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 
online 

21.01.2021 r. 
godz. 

15.30 – 17.00 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy, nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

● Organizacja pracy zespołu ds. ewaluacji. 
● Najczęściej spotykane problemy. 

● Sposoby raportowania. 

● Formułowanie wniosków 
 i rekomendacji. 

Mariusz 

Barański 

Mariusz 
Barański 

Sieć 21a: Między nami przyrodnikami, 

czyli interdyscyplinarność w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

22.01.2021 r. 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele zapisani 

do Sieci 21a 

●  Zasady ergonomii pracy na stanowisku 

komputerowym. 
● Zagrożenia zdrowotne związane z pracą 

zdalną. 

● Pokaz praktycznych ćwiczeń 
niwelujących negatywne skutki pracy 

przy komputerze  

(ćwiczenia oczu, kręgosłupa, ramion, 
tułowia, barków, brzucha itp.) 

Irena 

 Czyż 

Grzegorz 

Załupka 

Umiejętności interpersonalne nauczyciela 

w pracy z rodzicami i z uczniami - sztuka 

prowadzenia trudnych rozmów. 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

online 

23.01.2021 r. 
godz. 

9.00 – 14.00 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

● 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. 

 

Renata 

Kołosowska 

Bogdan 

Drozdowicz 

Jak płonąć, ale nie spłonąć czyli o tym, jak 

być kreatywnym  i nie wypalić się 

zawodowo.  

Szczegółowe informacje 

4 szkolenie 

online  

25.01.2021 r. 

godz. 

15.00 – 18.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani nauczyciele  
● Sposoby na ciągłe bycie kreatywnym. 
● Co doprowadza do wypalenia 

zawodowego? 

● Jak nie spalić się i móc ciągle generować 

nowe, kreatywne pomysły? 

● Metody i sposoby na bycie kreatywnym 

nauczycielem i NIE wypalenie się.  

Marta 

 Młyńska 

Marta 

 Młyńska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/gis-systemy-informacji-geograficznej-here/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole-4/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21a-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych/
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/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/jak-plonac-ale-nie-splonac-czyli-o-tym-jak-byc-kreatywnym-i-nie-wypalic-sie-zawodowo/
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Sieć 15a: 

Dokumenty i procedura opracowywania 

WOPFU oraz IPET. 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć  

III 

spotkanie 

online 

26.01.2020 r.  

godz.  

16.00 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele zapisani 

do Sieci 15a 

● Aktualna sytuacja w szkole - realizacja 

zadań nauczyciela wspomagającego  
- wymiana doświadczeń.                        

● Omówienie przykład wzorów oraz 

procedura opracowywania WOPFU oraz 
 IPET. 

Władysława 

Hanuszewicz 

Władysława 

Hanuszewicz 

Uważaj co pokazujesz. 

Psychologiczno-socjologiczne aspekty 

cyberprzemocy.  

Szczegółowe informacje 

3 webinarium 
online 

26.01.2021 r. 
godz. 

15.30 – 17.45 

 
 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

● Pojęcie cyberprzemocy. 
● Rodzaje cyberprzemocy. 

● Czynniki ryzyka/czynniki ochronne. 

● Strategie zaradcze i profilaktyka  
w przeciwdziałaniu cyberprzemocy. 

Renata 

Kołosowska 

Maciej 

Maraszkiewicz 

Sieć 21b: Między nami przyrodnikami, 

czyli interdyscyplinarność w nauczaniu 

przedmiotów przyrodniczych. 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

III 

spotkanie 

online 

26.01.2021 r. 

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele zapisani  

do Sieci 21b 

●  Zasady ergonomii pracy na stanowisku 

komputerowym. 

● Zagrożenia zdrowotne związane z pracą 

zdalną. 

● Pokaz praktycznych ćwiczeń 

niwelujących negatywne skutki pracy 
przy komputerze 

(ćwiczenia oczu, kręgosłupa, ramion, 

tułowia, barków, brzucha itp.). 

Irena 

Czyż 

Grzegorz 

Załupka 

Sieć 30: Zadania z chemii nie takie 

straszne. 

Szczegółowe informacje 

2 Sieć 

I spotkanie 

27.01.2021 r. 

godz. 

17.00 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele chemii ● Doskonalenie umiejętności 
rozwiązywania zadań z chemii. 

● Doskonalenie umiejętności tworzenia 

własnych zadań. 
● Jak nie zniechęcić do rozwiązywania 

zadań? 

● Wymiana doświadczeń. 

dr Anna 

Kreft 

dr Małgorzata 

Krzeczkowska 

Sieć 9a: Wielokulturowy Ekspres. 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 II 

spotkanie 

online 

27.01.2021 r. 

godz. 

16.30 – 19.00 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowani nauczyciele 

szkół podstawowych 

● Uczeń z doświadczeniem migracji. 

● Język polski jako obcy lub jako drugi. 
●  Rozwijanie kompetencji kluczowych  

u ucznia migrującego. 

Joanna  

Kierul-Cieślak 

Joanna  

Kierul-Cieślak 

Kompetencje przyszłości.  

Pracownik przyszłości. 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

28.01.2021 r.  

godz.  

15.30 – 18.30  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele przedmiotów 

zawodowych, doradcy 

zawodowi 

● Sytuacja na rynku pracy. 

● Kompetencje pracownika przyszłości 
i zawody przyszłości. 

Joanna  

Pawlak-Jęczewska 

Joanna 

Pawlak-Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-15a-nauczyciel-wspomagajacy-i-jego-rola-w-edukacji-dziecka-o-spe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/profilaktyka-uzaleznien-behawioralnych-czynniki-ryzyka-i-ochronne-dzieci-i-mlodziezy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21b-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-30-zadania-z-chemii-nie-takie-straszne/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9a-wielokulturowy-ekspres/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kompetencje-przyszlosci-pracownik-przyszlosci/
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Wypalenie zawodowe. 

Szczegółowe informacje 

 

6 warsztaty 

online 

30.01.2021 r. 

godz. 
9.00 – 14.00 

 

 

stanowisko 

komputerowe 

 

dyrektorzy,  nauczyciele 

wszystkich typów 
szkół/placówek 

●  Podstawy wypalenia zawodowego 

(współczesne rozumienie zjawiska). 
● Kto jest zagrożony? 

● Objawy wypalenia zawodowego. 

● Wypalenie zawodowe, a przedłużający 
się stres. 

● Diagnoza kwestionariuszowa objawów 

wypalenia zawodowego. 
● Zapobieganie wypaleniu zawodowemu 

 – osobowość, styl życia, radzenie sobie 

ze stresem. 
 

Renata 

Kołosowska 

Piotr 

 Modzelewski  

DORADCY METODYCZNI 

Sieć 22a: Wykorzystanie nowoczesnych 

metod treningu na lekcjach WF. 

Szczegółowe informacje 

 

3 Sieć 

I  

spotkanie 

online 

25.01.2020 r. 

godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

● Ćwiczenia w zawieszeniu z gumami 

Power Mini Band. 

● Ćwiczenia w zawieszeniu na taśmach. 
● Rollowanie. 

 

Robert 

Kozłowicz 

Robert 

Kozłowicz 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/wypalenie-zawodowe-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-22a-wykorzystanie-nowoczesnych-metod-treningu-na-lekcjach-wf/

