
 

 
 
 

 
KALENDARZ ODN październik 2020 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie Koordynator 

Osoba 

prowadząca/EKSPERT 

KONFERENCJE 
Nowoczesne technologie  

w nauczaniu w Mobilnym Centrum 

Edukacyjnym FRSE 

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje 
Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje 

Szczegółowe informacje 
Szczegółowe informacje 

 seminarium 

/warsztaty 

8.10.2020 

godz.  

9.00 – 15.45 

Słupsk pl. 

Zwycięstwa 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

Warsztaty w Mobilnym Centrum Edukacyjnym z najnowszą technologią. Warsztaty 

przeznaczone dla nauczycieli początkujących w nowoczesnych technologiach  

w edukacji.  

Ich celem jest zapoznanie uczestników z podstawowymi narzędziami dostępnymi  

na rynku edukacyjnym w zakresie wykorzystania nowych technologii w szkole.  
Ćwiczenia praktyczne prezentujące szereg możliwości wykorzystania nowoczesnych 

narzędzi w procesie nauczania. 

A. Bućko/ 

J. Pawlak - 

Jaczewską 

eksperci FRSE 

Specyfika pracy edukacyjnej po 

izolacji społecznej 

Szczegółowe informacje 

7 konferencja 

online 

10.10.2020 

godz. 

9.00 –15.00 

stanowisko 

komputerowe  

psycholodzy, 

pedagodzy, 

zainteresowani 
nauczyciele - 

wychowawcy SPE 

• Regulacje prawa oświatowego. 

• Trudne zachowania emocjonalno-społeczne po izolacji społecznej. 

• Zjawiska psychospołeczne w grupie. 

• Działania interwencyjne ułatwiające pracę nauczyciela po okresie pandemii. 

• Znamiona kryzysu w funkcjonowaniu szkół i placówek. 

W. Hanuszewicz W. Hanuszewicz, 

K. Rodziewicz, 

lek med. J. Kaczmarek 

Kształcenie stacjonarne  

w szkolnictwie zawodowym podczas 

pandemii 

Szczegółowe informacje 

3 konferencja 
online 

15.10.2020 
godz. 

15:30 -17:45 

stanowiska 
komputerowe 

nauczyciele 
przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy zawodowi 
inni zainteresowani 

nauczyciele 

• Panel ekspertów: 

• Jak wyglądała zdalna nauka zawodu w podczas nauczania zdalnego. 

• Jak układa się praca szkół z rynkiem pracy podczas pandemii. 

• Jak funkcjonuje młodzież w nowej rzeczywistości szkolnej. 

• Jakie wsparcie od państwa otrzymało szkolnictwo zawodowe. 

J. Pawlak - 
Jęczewska 

J. Pawlak-Jęczewska,  
M. Maraszkiewicz 

Stres w pracy nauczyciela - edukacja 

po izolacji społecznej 

Szczegółowe informacje 

7 konferencja 
online 

17.10.2020 
godz. 

9.00 – 15.00  

stanowisko 
komputerowe 

zainteresowani 
nauczyciele 

 

• Wpływ izolacji społecznej na procesy poznawcze. 

•  Funkcjonowanie w grupie. 

•  Skutki somatyczne izolacji, w tym osób z niepełnosprawnością. 

W. Hanuszewicz lek med J. Kaczmarek  
K. Rodziewicz 

DORADCY METODYCZNI - WARSZTATY, SZKOLENIA, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre-4/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre-5/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/nowoczesne-technologie-w-nauczaniu-w-mobilnym-centrum-edukacyjnym-fsre-6/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/specyfika-pracy-edukacyjnej-po-izolacji-spolecznej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/ksztalcenie-stacjonarne-w-szkolnictwie-zawodowym-podczas-pandemii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/stres-w-pracy-nauczyciela-edukacja-po-izolacji-spolecznej/


 

Wzmocnij pewność swojego ucznia 

na lekcjach języka polskiego 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 20.10.2020 
godz.  

16.30 – 19.30 

ODN Słupsk, ul 
Bałtycka 29, s.28 

nauczyciele języka 
polskiego  

• Dlaczego uczniowie nie są pewni siebie 

• Umiejętność przyjmowania krytyki. 

• Konstruktywna krytyka dodaje skrzydeł. 

• Ćwiczenia praktyczne. 

dr K. Mielczarek dr K. Mielczarek 

WARSZTATY, SZKOLENIA, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

"Zajęcia na Fali" Konkurs dla 

nauczycieli na scenariusz zajęć o 

tematyce morskiej 

Termin zgłoszeń: 30.10.2020 

Szczegółowe informacje 

  

konkurs październik - 

grudzień 2020 

ODN  

w Słupsku 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

kształcenia szkół  
i placówek 

oświatowych 

województwa 
pomorskiego 

"Zajęcia na Fali" Konkurs dla nauczycieli na scenariusz zajęć o tematyce morskiej 

Termin zgłoszeń: 30.10.2020 

Szczegółowe informacje 

I. Poźniak zespół ds. edukacji 

morskiej PRO 

Sieć 4a:  Niezwykłe zasoby muzealne 

w pracy z uczniami - "Słupscy 

osadnicy to my!" 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 I spotkanie 

1.10.2020  

godz.  

15.30 – 17.45 

Biały Spichlerz 

Muzeum Pomorza 

Środkowego  

w Słupsku, 

ul. Szarych 

Szeregów 12 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Inauguracja pracy sieci. 

• Wystawa "Słupsk. Miasto i ludzie".  

• Warsztaty w ramach których wcielimy się w powojennych słupszczan i na bazie 

wielkoplanszowej gry poznamy życie codzienne w zburzonym mieście. 

M. Tuliszka M. Tuliszka/ 

ekspert z Muzeum 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 

(10+) w sieci 

– zagrożenia, profilaktyka, 

interwencja 

Szczegółowe informacje 

 

2 webinar 1 .10.2020 

godz.  

17:00 – 18:30 

stanowisko 

komputerowe 

pedagodzy, 

psycholodzy, 

wychowawcy, 
nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

• Szkolenie dla profesjonalistów pracujących z dziećmi powyżej 10  roku życia 

• Przybliżenie problematyki zagrożeń w sieci, profilaktyki,sposobów reagowania. 

• Zajęcia poprowadzą specjaliści – Łukasz Wojtasik, koordynator programu Dziecko 

w Sieci i Ewa Dziemidowicz – terapeutka pracująca z dziećmi doświadczającymi 
internetowych zagrożeń. 

• Uczestnicy szkolenia poznają specyfikę korzystania przez młodzież z sieci, 

najpopularniejsze wśród dzieci 10+ serwisy internetowe, najnowsze trendy, 

ustalenia badawcze dotyczące zagrożeń (pornografia, patotreści, seksting, 

uwodzenie online, cyberprzemoc, hejt, uzależnienie od sieci). 

• Psychologiczne podstawy problemów dzieci 10+, schematy skutecznej interwencji.  

M. Wróblewski Ł. Wojtasik 

E.  Dziemidowicz 

Vademecum kadry kierowniczej 

placówek kształcenia specjalnego  

Szczegółowe informacje 

4 Sieć  

I spotkanie 

1.10.2020 

godz. 
10.30 – 13.30 

 

SOSW /ZSS 

SOSW  
w Damnicy 

dyrektorzy 

placówek 
kształcenia 

specjalnego 

• Obowiązki i prawa dyrektora placówki na poziomie przekazywania informacji 

wytworzonych w szkole. 

•  Przeciwdziałanie agresji w placówkach oświatowych. Zakres interwencji 

nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. 

•  Wymiana doświadczeń - rozwiązywanie bieżących problemów. 

W. Hanuszewicz A. Gliszczyński 

Praca z uczniem zdolnym na 

lekcjach biologii  i zajęciach 

pozalekcyjnych.  Spotkanie 

informacyjno - instruktażowe 

Część 2 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 1.10.2020 

godz. 
16.00 – 17.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

biologii 
• Charakterystyka ucznia zdolnego. 

• Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

• Jak pracować z uczniem zdolnym? 

• Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

• Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami 

uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

A. Kreft T. Kropiowska 

Praca z uczniem zdolnym na 

lekcjach matematyki i zajęciach 

pozalekcyjnych. Spotkanie 

informacyjno - instruktażowe. 

część 2 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 2.10.2020 

godz. 
17.00 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

matematyki 
• Charakterystyka ucznia zdolnego. 

• Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

• Jak pracować z uczniem zdolnym? 

• Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

• Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy z uczniami 

uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

A. Kreft J. Paczkowski 

Stwórz profesjonalną ankietę  

w Forms 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online  

 2.10.2020 

 godz.  
15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Microsoft Forms to prosta w obsłudze aplikacja Office 365,  służąca do tworzenia: 

testów, quizów, ankiet, formularzy rejestracyjnych, sondaży. 

• Podczas warsztatów nauczysz się jak szybko przygotować ankietę i test korzystając 

z programu Forms. 

D . Iwanowicz M. Domański 

Praca z uczniem zdolnym 

 na lekcjach i zajęciach 

pozalekcyjnych z przedmiotów 

2 szkolenie Część 1 

5.10.2020 

 Część 2 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele fizyki • Charakterystyka ucznia zdolnego. 

• Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

• Jak pracować z uczniem zdolnym? 

A. Kreft W. Gajewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/wzmocnij-pewnosc-swojego-ucznia-na-lekcjach-jezyka-polskiego/
http://www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=183:zajecia-na-fali-konkurs-dla-nauczycieli-na-scenariusz-zajec-edukacyjnych-o-tematyce-morskiej&catid=2&Itemid=101
http://www.edukacjamorska.odn.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=183:zajecia-na-fali-konkurs-dla-nauczycieli-na-scenariusz-zajec-edukacyjnych-o-tematyce-morskiej&catid=2&Itemid=101
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4a-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/bezpieczenstwo-dzieci-i-mlodziezy-10-w-sieci-zagrozenia-profilaktyka-interwencja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-14-vademecum-kadry-kierowniczej-placowek-ksztalcenia-specjalnego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-biologii-i-zajeciach-pozalekcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-matematyki-i-zajeciach-pozalekcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/stworz-profesjonalna-ankiete-w-forms/


 

rozwijających kompetencje 

społeczne.  Spotkanie informacyjno - 

instruktażowe. 

Szczegółowe informacje 

9.10.2020 
godz. 

17:00 – 18:30 

• Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

• Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy  z uczniami 

uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

Sieć 3:Wielokulturowe Pomorze. 

Języki mniejszości narodowych 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 
I spotkanie 

 

 

5.10.2020 
godz. 

15.30 – 17.45 

 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
języków 

mniejszości 

narodowych 

• Inauguracja pracy sieci. 

• Porozumienie mimo różnic. 

• Wymiana doświadczeń. 

M. Tuliszka M. Tuliszka 

Skype w klasie - jak zacząć wirtualne 

spotkania na lekcjach jęz. 

angielskiego 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty  

w wersji 

online  

6.10.2020 

godz. 

15.00 – 18.45 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele jęz. 

angielskiego  
• Wirtualnie i medialnie czyli wirtualne spotkania w ramach lekcji języka 

angielskiego.  

• Wycieczki wirtualne. 

• Skype jako narzędzie do efektywnej nauki języka obcego. 

• Współpraca międzynarodowa na lekcjach języka angielskiego. 

M. Młyńska J. Szczypek-Bogdanowicz 

/M. Młyńska 

 

Nauczyciel wspomagający i jego rola 

w edukacji dziecka o SPE 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

 I spotkanie 

6.10.2020 

godz. 
16.00  – 19.00 

ODN Słupsk, ul. 

Bałtycka 29,   s.29 

nauczyciele 

wspomagający 
ucznia o SPE 

PPP w praktyce. Diagnoza potrzeb uczestników - ustalenie tematyki spotkań. 

Wymiana doświadczeń. 

W. Hanuszewicz K. Rodziewicz  

(psycholog) 

Jak uczyć programowania klasach 

IV-VI szkoły podstawowej  

ze Scratch 

Szczegółowe informacje 

3 warsztat 6.10.2020 

godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

informatyki szkół 

podstawowych 

• Programujemy rysowanie figur. 

• Tworzymy grę. 

M. Wróblewski M. Wróblewski 

Sieć 16a: Wielowymiarowość pracy 

psychologa w placówkach 

oświatowych 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 

 I spotkanie 

6.10. 2020   

godz. 
16.00-19.00 

ODN Słupsk, ul. 

Bałtycka 29, s. 28 

psycholodzy szkół  

i placówek 
oświatowych 

• Diagnoza potrzeb uczestników -ustalenie tematyki.  

• PPP w praktyce. 

•  Wymiana doświadczeń, rozwiązywanie bieżących problemów.  

K. Rodziewicz W. Hanuszewicz 

Jak uczyć przyrody w klasie IV  

w szkole podstawowej? 

Szczegółowe informacje 

3 seminarium 6.10.2020 
godz. 

16.30 – 18.45 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
przyrody ze szkół 

podstawowych 

• Praca z dzieckiem młodszym. 

• Metody aktywizujące na lekcjach przyrody. 

• Pomysł na lekcję przyrody. 

A. Kreft A. Kreft 

Sieć26 a: Kreatywny nauczyciel  

w edukacji wczesnej dziecka 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć  

I spotkanie 

7.10.2020 

godz. 

15.40 – 7.55 

Szkoła 

Podstawowa nr 4  

w Słupsku, ul. 
Leszczyńskiego 17 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej 
SP 4, SP 6, SP 11 

• Realizacja różnych form aktywności muzycznej: śpiew, gra na instrumentach, ruch 

z muzyką, 

• Percepcja muzyki. 

• Elementy muzykoterapii. 

• Metody konwencjonalne i niekonwencjonalne rozwijające kreatywność artystyczną.  

E. Misiewicz E. Misiewicz 

Jak uczyć przyrody w klasie IV  

w szkole podstawowej? 

Szczegółowe informacje 

3 seminarium 7.10.2020 

godz.  
16.00 – 18.15 

 

ODN Słupsk, ul. 

Bałtycka 29 
s.29 

nauczyciele 

przyrody  
ze szkół 

podstawowych 

• Praca z dzieckiem młodszym. 

• Metody aktywizujące na lekcjach przyrody. 

• Pomysł na lekcję przyrody. 

A. Kreft A. Kreft 

Tajemnice logopedii- gry i zabawy 

wspierające mowę dziecka 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 8.10.2020  
godz. 

15.00 – 18.45 

ODN Słupsk ul. 
Bałtycka 29  s.28 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

Poznanie zabaw z wykorzystaniem intencjonalnego materiału ułatwiającego rozwój 
mowy dziecka. 

E. Misiewicz I. Janion 

„ZaTIKowana historia 

wykorzystanie platformy 

multimedialnej 

Meridian Prime w nauczaniu” 

Szczegółowe informacje 

 

2 warsztaty 8.10.2020  
godz.  

17.00 – 18.30 

ODN  
w Słupsku, 

ul. Bałtycka  29 

sala 29 

nauczyciele historii 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Wydawnictwo Meridian  oraz ODN w Słupsku zapraszają na warsztaty 

„ZaTIKowana historia wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime  

w nauczaniu”w programie: 

• Prezentacja multimedialnej platformy Meridian Prime. 

• Przykład lekcji z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu historii. 

• Realizacja zadań na platformie Meridian Prime. 

• Podsumowanie warsztatów. 

• Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz 3-miesięczny dostęp do 

Platformy Multimedialnej Meridian Prime. 

M. Tuliszka M. Tuliszka/ekspert  
z wydawnictwa 

„ZaTIKowana geografia 

wykorzystanie platformy 

multimedialnej 

Meridian Prime w nauczaniu” 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 8.10.2020  

godz.  

15.30 – 17.00 

ODN  

w Słupsku, 

ul. Poniatowskiego 
4A 

sala konferencyjna 

nauczyciele 

geografii 

 i przyrody 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Wydawnictwo Meridian  oraz ODN w Słupsku zapraszają na warsztaty 

„ZaTIKowana geografia wykorzystanie platformy multimedialnej Meridian Prime  
w nauczaniu”w programie: 

• Prezentacja multimedialnej platformy Meridian Prime. 

• Przykład lekcji z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu geografii  

I. Czyż I. Czyż /ekspert  

z wydawnictwa 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-i-zajeciach-pozalekcyjnych-z-przedmiotow-rozwijajacych-kompetencje-spoleczne/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-3-wielokulturowe-pomorze-jezyki-mniejszosci-narodowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/skype-w-klasie-jak-zaczac-wirtualne-spotkania-na-lekcjach-jez-angielskiego-2/
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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-klasach-iv-vi-szkoly-podstawowej-ze-scratch/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16a-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/jak-uczyc-przyrody-w-klasie-iv-w-szkole-podstawowej-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-26a-kreatywny-nauczyciel-w-edukacji-wczesnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/jak-uczyc-przyrody-w-klasie-iv-w-szkole-podstawowej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/tajemnice-logopedii-gry-i-zabawy-wspierajace-mowe-dziecka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/zatikowana-historia-wykorzystanie-platformy-multimedialnej-meridian-prime-w-nauczaniu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/zatikowana-geografia-wykorzystanie-platformy-multimedialnej-meridian-prime-w-nauczaniu/


 

 

i przyrody. 

• Realizacja zadań na platformie Meridian Prime. 

• Podsumowanie warsztatów. 

• Uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa oraz 3-miesięczny dostęp  

do Platformy Multimedialnej Meridian Prime.. 

Praca z uczniem zdolnym na 

lekcjach informatyki i zajęciach 

pozalekcyjnych. Spotkanie 

informacyjno - instruktażowe 

Szczegółowe informacje 

4 szkolenie 8.10.2020 
godz.  

16:30 – 19:30 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
informatyki 

• Charakterystyka ucznia zdolnego. 

• Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

• Jak pracować z uczniem zdolnym? 

• Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

• Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy  

z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

A. Kreft Z. Ledóchowski 

Sieć szkolnych animatorów edukacji 

morskiej 

GRUPA A (kontynuacja udziału w 

PPEM) 

Szczegółowe informacje 

2 Sieci 
 I spotkanie  

8.10.2020 
godz. 

15.00 – 16.30 

stanowisko 
komputerowe 

Szkolni animatorzy 
edukacji morskiej 

uczestniczący 

 w PPEM 
od roku szkolnego 

2018/2019  

i roku szkolnego 
2019/2020 

(kontynuacja 

udziału)  

• Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2020/21. 

• Przygotowanie szkolnego programu edukacji morskiej na rok szkolny 2020/2021.  

• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską - 

przykłady dobrych pracy.  

• Praca animatora na dysku Google. 

• Ważne wydarzenia i terminy. 

I. Poźniak I. Poźniak 

Sieć 8b: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 I spotkanie 

online 

8.10.2020 

godz. 

15.30 – 17.45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, 
doradcy zawodowi 

• Zmiany w szkolnictwie zawodowym i doradztwie zawodowym. 

• Kompetencje i zawody przyszłości, narzędzia coachingowe . 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

J. Pawlak-Jęczewsaka 

Pracuj w Sway 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online  

9.10.2020  

godz.  

15.30 – 17.46 

ODN Słupsk/ 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway.. D. Iwanowicz M. Domański 

Uczniowie migrujący w polskiej 

szkole. cz.I 

Szczegółowe informacje 

6 szkolenie 10.10.2020 

godz. 

10.00 – 14.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych  

• Aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie organizacji wsparcia 

ucznia z doświadczeniem migracji. 

•  dostosowanie materiałów dydaktycznych do specjalnych potrzeb ucznia  

z doświadczeniem migracji. 

•  sposoby oceniania postępów ucznia z doświadczeniem migracji, zespoły wsparcia 

uczniów z doświadczeniem migracji. 

J. Kierul-Cieślak J. Kierul-Ciślak 

Taneczne spotkanie z Klanzą 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty  10.10.2020 

godz. 
9.00  – 16.30 

 

Ośrodek 

Doskonalenia 
Nauczycieli  

w Słupsku 

nauczyciele 

przedszkoli, klas I-
III, SOSW, 

nauczyciele  

i instruktorzy 
muzyki 

• Nauka prostych tańców, tańców na siedząco, zabaw tanecznych i ruchowych przy 

muzyce. 

• Poznanie różnych technik plastycznych. 

• Rozwijanie pomysłów na przygotowanie spotkań integracyjnych lub 

okolicznościowych z rodzicami, czy dziadkami. 

E. Misiewicz M. Miechowska / Polskie 

Stowarzyszenie 
Pedagogów  

i Animatorów Klanza - 

oddział w Gdyni 

Uczeń z SPE na lekcji języka obcego 

( II edycja) 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty  

online  
(edycja II 

12. 10.2020 

godz.  
14.30 – 17.30 

warsztaty online  nauczyciele 

języków obcych  
• Specjalne potrzeby edukacyjne. 

• Zarządzanie różnorodną klasą . 

• Uczeń ze SPE na lekcjach języka obcego – zarys problematyki. 

• Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka obcego. 

• Tworzenie bazy „dobrych praktyk." 

M. Młyńska dr M. Bielska/ M. 

Młyńska 

Narzędzia zdalnej edukacji: Google 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 13.10.2020  

godz. 

17.00 – 19.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacji 

• Jak prowadzić spotkanie wideo. 

• Jak utworzyć test i ankietę.   

• Jak wykorzystać dysk w chmurze do udostępniania dokumentów  

i pracy zespołowej. 

M. Wróblewski M. Wróblewski 

Sieć 8a: Szkolnictwo zawodowe 

wyzwaniem współczesności 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 
 I spotkanie 

online 

13 .10.2020  
godz. 

15:30 – 16:45 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
przedmiotów 

zawodowych, 

doradcy zawodowi 

• Zmiany w szkolnictwie zawodowym i doradztwie zawodowym, kompetencje  

i zawody przyszłości, narzędzia coachingowe. 

J. Pawlak-Jęczewska J. Pawlak-Jęczewsaka 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-informatyki-i-zajeciach-pozalekcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-24-a-siec-szkolnych-animatorow-edukacji-morskiej-ppem-grupa-a-kontynuacja-udzialu-w-ppem/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-8b-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/pracuj-w-sway/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uczniowie-migrujacy-w-polskiej-szkole-czi/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/taneczne-spotkanie-z-klanza/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/uczen-z-spe-na-lekcji-jezyka-obcego-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-zdalnej-edukacji-google/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/siec-8a-szkolnictwo-zawodowe-wyzwaniem-wspolczesnosci-slupsk/


 

Sieć 17: Cyfrowo kolorowo. TIK  

w pracy nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej 

Szczegółowe informacje 

2 Sieć 
 I spotkanie 

13.10.2020 
godz. 

16.00 – 17.30 

sala konferencyjna 
ODN  

w Słupsku, ul. 

Poniatowskiego 4a 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej, 

którzy chcą 
wzbogacić swój 

warsztat pracy,  

a także dzielić się 
swoim 

doświadczeniem  

i umiejętnościami  
z innymi 

nauczycielami 

• Całoroczny program wspomagania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  

w zakresie wykorzystania TIK w organizacji warsztatu pracy i tworzeniu 

materiałów dydaktycznych. 

D. Iwanowicz  D. Iwanowicz  

Diagnozy edukacyjne - refleksje 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć 

 I spotkanie 

15. 10.2020  

godz.  
16:00 – 18:15 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy,  

nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

• Znaczenie diagnozy edukacyjnej dla jakości i efektów kształcenia się. 

• Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy edukacyjnej. 

• Przedmiotowe diagnozy osiągnięć uczniów. 

• Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

A. Kreft A. Kreft 

Praca zespołu do spraw ewaluacji  

w szkole 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie 

online 

15.10.2020, 

godz.  
16.00 – 17.30 

stanowisko 

komputerowe 

dyrektorzy,  

nauczyciele 
wszystkich typów 

szkół/placówek 

• Organizacja pracy zespołu ds. Ewaluacji. 

• Najczęściej spotykane problemy. 

• Sposoby raportowania. 

• Formułowanie wniosków i rekomendacji. 

M. Barański M. Barański 

(Lek)tura - jak znaleźć receptę 

 na stare teksty w nowym liceum 

 i technikum? 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty  17.10.2020 
godz. 

10.00 – 13.00 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Jak zachęcić uczniów do czytania lektur, sposoby na stare teksty w nowym liceum i 

technikum, sposoby ułatwiające uczniom zrozumienie tekstów. 

J. Kierul-Cieslak dr Beata Kapele-Bagińska 

Sieć 15b: Nauczyciel wspomagający 

 i jego rola w edukacji dziecka o SPE 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć 
 I  spotkanie 

19.10.2020      
godz. 

15.30 – 18.30 

ODN Chojnice nauczyciele 
wspomagający 

ucznia o SPE 

• PPP w praktyce. Diagnoza potrzeb uczestników - ustalenie tematyki spotkań. 

Wymiana doświadczeń.  

 

W. Hanuszewicz K. Rodziewicz     

Sieć 16b: Wielowymiarowość pracy 

psychologa w placówkach 

oświatowych 

Szczegółowe informacje 

4 Sieć  
I spotkanie 

19.10.2020       
godz.  

15.30 – 18.30 

ODN Chojnice psycholodzy szkół 
 i placówek 

oświatowych 

• Diagnoza potrzeb uczestników - ustalenie tematyki. PPP w praktyce. Wymiana 

doświadczeń, rozwiązywanie bieżących problemów. 

K. Rodziewicz W. Hanuszewicz 

Praca z uczniem zdolnym na 

lekcjach fizyki i zajęciach 

pozalekcyjnych. Spotkanie 

informacyjno - instruktażowe 

Szczegółowe informacje 

2 szkolenie Część 1 

19.10.2020 

Część 2 

20.10.2020 

godz.  

17:00 – 18:30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele fizyki • Charakterystyka ucznia zdolnego. 

• Trudności edukacyjne ucznia zdolnego. 

• Jak pracować z uczniem zdolnym? 

• Zróżnicowanie metod dydaktycznych. 

• Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy 

 z uczniami uzdolnionymi przygotowującymi się do konkursów i olimpiad. 

A. Kreft F. Garszczyński 

Różnice kulturowe w praktyce 

Szczegółowe informacje 

 

4 warsztaty 

online 

19.10.2020  

godz. 

15.30 – 18.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Model kultury E. T. Hall i jego praktyczne implikacje. 

• Gesty, język ciała i komunikacja.  

•  Wpadki kulturowe i co z nimi zrobić. 

•  Jak postrzegają nas inni. 

M. Tuliszka M. Skoczek 

 

Poznaj pomniki przyrody na terenie 

Słupska 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 20.10.2020 

godz. 

15.00 – 17.15 

Słupsk, Plac 

Zwycięstwa 

nauczyciele 

przyrodnicy 

wybrani uczniowie 

• Formy ochrony przyrody na terenie miasta. 

• Spacer po mieście -poznawanie pomników przyrody. 

 

 

I. Czyż I. Czyż/Z. Sobisz 

Sieć 2a: Mały człowiek wiele może 

Szczegółowe informacje 

2 Sieć  
I spotkanie 

20.10.2020 
godz.  

16.00 – 17.30 

sala konferencyjna 
ODN  

w Słupsku, ul. 

Poniatowskiego 4a 

nauczyciele 
edukacji 

wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej 

• Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia. 

• Analiza "dobrych praktyk" stosowanych przez nauczycieli - uczestników spotkań. 

• Wzbogacenie kompetencji nauczycieli dzięki  merytorycznemu wsparciu 

ekspertów. 

D. Iwanowicz D. Iwanowicz 

Warsztaty z cyklu: Otwarci na świat, 

otwarci na przyszłość "Poznaj 

samego siebie" 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online 

20.10.2020  

godz. 
14.30 – 17.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

• Dlaczego warto poznać samego siebie? 

• Po co nam pewność siebie? 

• Jak budować poczucie własnej wartości. 

 

 

M. Młyńska M. Młyńska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-17-cyfrowo-kolorowo-tik-w-pracy-nauczyciela-edukacji-wczesnoszkolnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-10-diagnozy-edukacyjne-refleksje/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/praca-zespolu-do-spraw-ewaluacji-w-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/lektura-jak-znalezc-recepte-na-stare-teksty-w-nowym-liceum-i-technikum/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/siec-15b-nauczyciel-wspomagajacy-i-jego-rola-w-edukacji-dziecka-o-spe/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/siec-16b-wielowymiarowosc-pracy-psychologa-w-placowkach-oswiatowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-uczniem-zdolnym-na-lekcjach-fizyki-i-zajeciach-pozalekcyjnych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/roznice-kulturowe-w-praktyce/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/poznaj-pomniki-przyrody-na-terenie-slupska/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-2a-maly-czlowiek-wiele-moze/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/warsztaty-z-cyklu-otwarci-na-swiat-otwarci-na-przyszlosc-poznaj-samego-siebie-2/


 

Sieć 19: Warsztat pracy nauczyciela 

informatyki 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć  
I spotkanie 

20.10.2020  
godz.  

17.00 – 19.15 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele klas 
IV-VIII,  

Wybrane przez uczestników obszary realizacji podstawy programowej szkoły 
podstawowej z informatyki  np. Programowanie, ćwiczenia z edytora graficznego, 

tworzenia animacji itd. 

M. Wróblewski M. Wróblewski 

Kim jesteś? Określenie typu 

osobowości a wybór zawodu 

Szczegółowe informacje 

3  warsztat 

online 

20.10.2020 

godz.  
15:30 – 18:15  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

przedmiotów 
zawodowych, 

doradcy zawodowi 

• Rodzaje , typy osobowości.  

• Wybór zawodu i stanowiska pracy na podstawie określonego typu osobowości. 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

M. Walczak 

Projekt gry w języku Python 

 z wykorzystaniem środowiska 

programistycznego w przeglądarce 

internetowej (edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty  I spotkanie 
21.10.2020  

godz. 

17.00 – 18.30 

stanowisko 
komputerowe 

nauczyciele 
informatyki szkół 

podstawowych 

 i średnich  

6-godzinne warsztaty online (3 spotkania po 2 godziny dydaktyczne) mające na celu 
naukę podstaw programowania w języku Python podczas pisania prostej gry. 

M. Wróblewski Jerzy Dorożko 

Zadania opiekuna stażu 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

online 

 22.10.2020 

godz. 

16.00 – 18.15 
 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciel-opiekun 

nauczyciela 

stażysty lub 
nauczyciela 

kontraktowego  

• Zadania i obowiązki opiekuna stażu wynikające z aktów prawnych dotyczących 

awansu zawodowego. 

• Zasady współpracy z nauczycielem odbywającym staż.  

• Sposoby dokumentowania współpracy między opiekunem a nauczycielem stażystą 

i kontraktowym. 

• Projekt oceny dorobku zawodowego opiekuna stażu. 

D. Iwanowicz W. Gajewski 

Sieć 5a Samorządność zaczyna się  

w szkole 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć  
II spotkanie 

22.10.2020 
godz. 

16.00 – 18.15 

stanowisko 
komputerowe  

opiekunowie 
samorządów 

uczniowskich/ 
uczestnicy sieci 

• Co to jest samorząd uczniowski. 

• Tworzymy regulamin . 

• Rola opiekuna. 

 

M. Tuliszka 
 

M. Tuliszka 
 

Interdyscyplinarne zabawy 

nawigacyjne na mapach morskich 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty  22.10.2020 
godz.  

16.00 – 17.30 

ODN Słupsk 
sala konferencyjna 

nauczyciele szkół 
podstawowych: 

matematycy, 

przyrodnicy, 
biolodzy,  

• Kierunki geograficzne. 

• Oznaczanie pozycji na mapach morskich.  

•  Nanoszenie pozycji.  

• Wyznaczanie kursów. 

I. Poźniak D. Kloskowski 

Unihokej na lekcjach wychowania 

fizycznego 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 23.10.2020  

godz. 
15.30 – 18.30  

SP 1 Słupsk nauczyciele 

wychowania 
fizycznego 

• Przepisy gry. 

• Sprzęt niezbędny do gry. 

• Przebieg zajęć z udziałem uczniów. 

• Praktyczne ćwiczenia z udziałem nauczycieli. 

I.Czyż A. Sujka 

Muzykoterapia dziecięca 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 23.10.2020  

godz. 
15.30 – 19.15 

Katedra Sztuki 

Muzycznej 
Akademii 

Pomorskiej  

w Słupsku  

nauczyciele 

przedszkoli, klas I-
III, SOSW, 

nauczyciele  

i instruktorzy 
muzyki 

• Poznanie metod i form muzykoterapii. 

• Zabawy taneczne z instrumentami. 

• Tańce integracyjne. 

E. Misiewicz K. Wyporska-Wawrzczak 

Jak organizować wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka? 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 23.10.2020  

godz. 

15.00 – 18.45 

ODN  

w Słupsku, ul. 

Bałtycka 29, s.29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej SPE 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)- specjalistyczne zajęcia, z których 

korzystanie przysługuje dzieciom z różnorodnymi  zaburzeniami rozwojowymi. 

Poznanie zasad organizacji tychże zajęć, a także kwalifikacji do nich i to, jak 
przebiegają, w praktyce i teorii. 

W. Hanuszewicz E. Szczypek 

Uczniowie migrujący w polskiej 

szkole. cz.II 

Szczegółowe informacje 

6 szkolenie 24.10.2020 

godz. 
10.00 – 14.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

Aktualizacja wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie organizacji wsparcia 

ucznia z doświadczeniem migracji; dostosowanie materiałów dydaktycznych  
do specjalnych potrzeb ucznia z doświadczeniem migracji, sposoby oceniania 

postępów ucznia z doświadczeniem migracji, zespoły wsparcia uczniów  

z doświadczeniem migracji. 

J. Kierul-Cieslak J. Kierul-Cieślak 

Kształtowanie kompetencji 

kluczowych w edukacji 

przedszkolnej i wczesnoszkolnej 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty  26.10.2020 

godz. 

16.15 – 19.30 

ODN Słupsk ul 

Bałtycka 29, 

S. 28 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej  
i wychowania 

przedszkolnego 

Wykorzystanie metody projektu w kształtowaniu u uczniów kompetencji 

kluczowych, zwłaszcza u uczniów na I etapie edukacyjnym. 

J. Kierul-Cieslak I. Janion 

Sieć 23: Edukacja morska  

w kreatywnym kształtowaniu 

kompetencji kluczowych 

Szczegółowe informacje 

2 Sieci 

 I spotkanie  

26.10.2020 

godz. 
15.00 – 16.30 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

różnych 
przedmiotów 

 i wszystkich 

• Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2020/21. 

• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez edukację morską.  

I. Poźniak I. Poźniak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-19-warsztat-pracy-nauczyciela-informatyki/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kim-jestes-okreslenie-typu-osobowosci-a-wybor-zawodu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/projekt-gry-w-jezyku-python-z-wykorzystaniem-srodowiska-programistycznego-w-przegladarce-internetowej-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/zadania-opiekuna-stazu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-5a-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapach-morskich/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/unihokej-na-lekcjach-wychowania-fizycznego/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/muzykoterapia-dziecieca/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/jak-organizowac-wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uczniowie-migrujacy-w-polskiej-szkole-czii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/ksztaltowanie-kompetencji-kluczowych-w-edukacji-przedszkolnej-i-wczesnoszkolnej/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-23-edukacja-morska-w-kreatywnym-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych/


 

 

etapów kształcenia 

Geneza i przebieg Holocaustu 

Szczegółowe informacje 

5 seminarium 26.10.2020 

godz. 

16.00 – 19:45 

ODN w Słupsku, 

ul. Poniatowskiego 

4A sala 

konferencyjna 

nauczyciele 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

 Program podamy wkrótce na stronie ODN. M. Tuliszka prof. W. Skóra 

 

Jak uczyć programowania 

 w klasach I-III: Baltie 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 27.10.2020  

godz. 

17.00  – 19.15 

o stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  
i wczesnoszkolnej 

Realizacja podstawy programowej klas I-III w zakresie programowania i robotyki  

za pomocą bezpłatnego programu Baltie. 

M. Wróblewski M. Wróblewski 

Cyfrowo i bajkowo - Świat narzędzi 

cyfrowych i ich wykorzystaniu  

na lekcji języka obcego 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

online  

27.10.2020  

godz. 

14.30 – 17.30  

warsztaty online  nauczyciele 

języków obcych  
• Ciekawe narzędzia cyfrowe. 

• Przegląd, ich wady i zalety. 

• Wykorzystanie wybranych narzędzi na lekcji języka obcego. 

M. Młyńska M. Młyńska 

Kształtowanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich 

młodzieży na przedmiotach 

humanistycznych za pomocą portali 

społecznościowych 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 27.10.2020 

godz. 
16.30 – 19.00  

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

Media społecznościowe w edukacji humanistycznej, kształtowanie kompetencji 

społecznych i obywatelskich, narzędzia wspomagające. 

J. Kierul-Cieslak M. Maraszkiewicz 

Ochrona najcenniejszych gatunków 

ryb łososiowatych dorzecza Słupi 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 27.10.2020 

godz. 

15.00 – 18.00  

PK Dolina Słupi  

Słupsk, ul. 

Poniatowskiego 4A 

nauczyciele 

biologii przyrody  

geografii 

• Charakterystyka hydrobiologiczna dorzecza Słupi - mikrosiedliska i makrofity. 

• Czynna ochrona ryb wędrownych w dorzeczu Słupi. 

•  Wyjście na przepławkę i obserwacje ryb. 

• Wykorzystanie rzeki Słupi do pracy z uczniem zdolnym. 

I. Czyż I. Czyż/ 

M. Miller 

Sieć 25: ABC młodego stażem 

nauczyciela 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć  

I spotkanie 
 

27.10.2020 

godz.  
16.00 – 17.30 

ODN Słupsk, ul. 

Poniatowskiego 4 
a, sala 

konferencyjna 

nauczyciele 

rozpoczynający 
pracę w zawodzie, 

o stażu 0-5 lat 

• Warsztat pracy początkującego nauczyciela. 

• Nauczyciel – wychowawca na starcie (skuteczna komunikacja, oddziaływanie 

wychowawcze; współpraca z rodzicami.)  

D. Iwanowicz D. Iwanowicz 

Świat muzyki w naukach 

humanistycznych (wybrane 

przykłady) 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 28.10.2020 

godz. 
16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich etapów 
edukacyjnych 

Wykorzystanie muzyki na lekcjach języka polskiego na różnych etapach kształcenia. J. Kierul-Cieślak dr Ł. Bilski 

 Sieć 9c: Wielokulturowy Ekspres 

Szczegółowe informacje 
3 Sieć 

 I spotkanie 
29.10. 2020, 

godz. 

16.00 – 18.15 

Bytów nauczyciele szkół 
podstawowych 

Uczeń z doświadczeniem migracji, język polski jako obcy lub jako drugi, rozwijanie 
kompetencji kluczowych u ucznia migrującego. 

J. Kierul-Cieślak J. Kierul-Cieślak 

Sieć 12: Interaktywna lekcja biologii  

i geografii 

Szczegółowe informacje 

3 Sieć  

I spotkanie 

29.10. 2020 

godz. 
 16.00 – 18.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

biologii  
i geografii 

• Doskonalenie pracy z wykorzystaniem ICT. 

• Poznanie i doskonalenie posługiwania się nowymi narzędziami dostępnymi  

w internecie. 

• Opanowanie umiejętności tworzenia własnych interaktywnych aplikacji. 

• Tworzenie scenariuszy lekcji przyrodniczych z wykorzystaniem ICT. 

A.Kreft A. Kreft 

Doradztwo zawodowe w świetle 

zaktualizowanych przepisów prawa 

oświatowego. 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 
stacjonarne 

30.10.2020 
godz.  

12.00  – 14.15 

ZSOT Ustka 
 ul. Bursztynowa 

doradcy zawodowi, 
pedagodzy, 

psycholodzy, 

nauczyciele 
wszystkich etapów 

edukacyjnych 

• Przepisy prawa oświatowego dotyczące funkcjonowania doradztwa zawodowego  

w szkole. 

• Przykładowe ćwiczenia na zajęcia z doradztwa zawodowego. 

J. Pawlak-Jęczewska J. Pawlak-Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/geneza-i-przebieg-holocaustu/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-baltie/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/cyfrowo-i-bajkowo-swiat-narzedzi-cyfrowych-i-ich-wykorzystaniu-na-lekcji-jezyka-obcego-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/ksztaltowanie-kompetencji-spolecznych-i-obywatelskich-mlodziezy-na-przedmiotach-humanistycznych-za-pomoca-portali-spolecznosciowych/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/ochrona-najcenniejszych-gatunkow-ryb-lososiowatych-dorzecza-slupi/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-25-abc-mlodego-stazem-nauczyciela/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/swiat-muzyki-w-naukach-humanistycznych-wybrane-przyklady/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9c-wielokulturowy-ekspres/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-12-interaktywna-lekcja-biologii-i-geografii/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/doradztwo-zawodowe-w-swietle-zaktualizowanych-przepisow-prawa-oswiatowego/

