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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 

 

 

KALENDARZ ODN – listopad 2019 

KONFERENCJA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Słupsk i ziemia słupska  

w 1945 roku. Nowe realia,  

nowi ludzie 

Szczegółowe informacje 

4 seminarium 
28.11.2019 

godz. 

15:30-18:30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

zainteresowani 

nauczyciele 

Spotkanie obejmować będzie wykład/konwersatorium na temat: 

● Sytuacji Niemców w Słupsku i powiecie słupskim w 1945 r. 

● Położenia Polaków w Słupsku i powiecie słupskim w 1945 r. 

● Pobytowi Armii Czerwonej w Słupsku i powiecie słupskim 

w 1945 r. 

● Wzajemnych relacji polsko-niemiecko-sowieckich w 1945 r. 

● Budowaniu nowej społeczności polskiej z różnych grup 

napływowych w 1945 r. (kresowian, Kaszubów, 

reemigrantów, przybyszy z Polski Centralnej itp.). 

M.  

Tuliszka 

 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/slupsk-i-ziemia-slupska-w-1945-roku-nowe-realia-nowi-ludzie-slupsk/


 

-2- 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA - WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE, SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Sieć 15a/Samorządność zaczyna 

się w szkole  

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

04.11.2019  

godz.  

15:30-18:30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

Opiekunowie SU, 

zainteresowani 

nauczyciele/ 

uczestnicy sieci 

 

● Działania samorządu 

● Szkolne wybory - lekcja demokracji 

 

M.  

Tuliszka 

Sieć 8a/Jak uczyć 

programowania 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

I spotkanie 

05.11.2019 

godz.  

15:30-18:30  

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

informatyki 

Dzielimy się doświadczeniami  

w nauczaniu programowania:  

w Scratch, Python, Arduino/C , Java, inne ... 

M.  

Wróblewski 

 

Rozpoznawanie, profilaktyka  

i interwencja w sytuacjach 

kryzysowych, a własne poczucie 

bezpieczeństwa nauczyciela 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

05.11.2019 

godz. 

14:00-18:30 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących 

nr 1 w Lęborku 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Struktura działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w szkole, przy uwzględnieniu 

zasady rzeczowości i kompletności. 

● Formy działań rozpoznawczych na poziomie zagrożeń 

zewnętrznych. 

● Proces presuicydalny i procedury postępowania  

w sytuacji rozpoznania symptomów suicydalnych. 

● Obowiązki nauczyciela w zakresie zabezpieczenia 

dowodów popełnionego czynu zabronionego. 

● Sytuacje, w których można odstąpić od podjęcia 

interwencji. 

● Propozycją działań na rzecz bezpieczeństwa  

w szkole w ramach banku dobrych praktyk. 

R.  

Kołosowska 

Vademecum nauczyciela. 

Wdrażanie podstawy 

programowej z języka polskiego 

w szkole ponadpodstawowej 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

05.11.2019 

godz. 

16:00- 18:30 

SP Lębork 
zainteresowani 

nauczyciele 

Zakres nowej podstawy programowej języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej, między rozprawką,  

a esejem...szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego, 

elementy retoryki i szkolne gatunki wypowiedzi 

argumentacyjnej w szkole ponadpodstawowej, analiza szkicu 

krytycznego. 

J.  

Kierul-Cieślak 

Gry i zabawy w nauczaniu 

techniki i taktyki gry  

w koszykówkę 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

06.11.2019 

godz.  

15:30-18:30 

SP nr 10 Słupsk 

ul. Orląt 

Lwowskich 1A 

n-le wychowania 

fizycznego 

wszystkich 

poziomów  

i typów szkół 

● Gry i zabawy przygotowujące do dyscypliny  

● Podstawowe przepisy  

● Sędziowanie gry właściwej 

● Rola wychowania fizycznego w nauczaniu przedmiotów 

zawodowych 

I.  

Czyż 

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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-8a-jak-uczyc-programowania-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/rozpoznawanie-profilaktyka-i-interwencja-w-sytuacjach-kryzysowych-a-wlasne-poczucie-bezpieczenstwa-nauczyciela-lebork/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/vademecum-nauczyciela-wdrazanie-podstawy-programowej-w-szkole-ponadpodstawowej-lebork/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/gry-i-zabawy-w-nauczaniu-techniki-i-taktyki-gry-w-koszykowke-slupsk/
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(Lek)tura - jak znaleźć receptę 

na stare teksty w nowym liceum 

i technikum? 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

06.11.2019 

godz. 

16:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

Jak zachęcić uczniów do czytania lektur, sposoby na stare 

teksty w nowym liceum i technikum, sposoby ułatwiające 

uczniom zrozumienie tekstów. 

J.  

Kierul-Cieślak 

Logopedyczne tajemnice - gry  

i zabawy wspierające mowę 

dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

07.11.2019 

godz. 

15:00- 19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Najczęstsze problemy logopedyczne w młodszym wieku 

szkolnym. 

● Praktyczne wykorzystanie gier i zabaw logopedycznych.  

● Metody wspomagania wymowy. 

E.  

Wild 

„Moja szkoła w zwierciadle” – 

jak skutecznie przeprowadzić 

ewaluację wewnętrzną w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

08.11.2019 

godz.  

15:30-19:15 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy, 

członkowie 

zespołów  

ds. ewaluacji 

wewnętrznej, 

nauczyciele 

● Wymagania wobec placówki oświatowej w świetle 

aktualnego  prawa oświatowego. 

● Ewaluacja jako element nadzoru - rodzaje ewaluacji i ich 

wykorzystanie. 

● Ewaluacja wewnętrzna - źródła informacji, metody  

i techniki pozyskiwania informacji. 

● Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej - 

planowanie, organizacja, realizacja, analiza wyników 

ewaluacji. 

● Wnioski i rekomendacje, wykorzystanie wyników 

ewaluacji w pracy placówki oświatowej. 

D.  

Iwanowicz 

Sieć 24/Zadania wychowawcy  

w pracy internatu SOSW 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

08.11.2019 

godz.  

10:00-13:00  

SOSW w Damnicy 

wychowawcy grup 

wychowawczych  

w internatach 

placówek 

kształcenia 

specjalnego 

subregionu 

słupskiego 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących spraw/ problemów 

merytorycznych i organizacyjnych  internatów. 

W.  

Hanuszewicz 

Interdyscyplinarne zabawy 

nawigacyjne na mapie morskiej 

 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

08.11.2019 

godz.  

15:30-17:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

zainteresowani  

n-le przyrody, 

geografii, 

matematyki  

i inni wraz  

z 3 os. 

zespołami 

uczniowskimi 

● Kierunki geograficzne.  

● Oznaczanie pozycji na mapach morskich.  

● Nanoszenie pozycji.  

● Wyznaczanie kursów. 

I.  

Poźniak 

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-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/logopedyczne-tajemnice-gry-i-zabawy-wspierajace-mowe-dziecka-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/moja-szkola-w-zwierciadle-jak-skutecznie-przeprowadzic-ewaluacje-wewnetrzna-w-szkole-chojnice-1835470340/
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/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapie-morskiej-slupsk-1835470132/
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Oblicza przemocy fizycznej  

i psychicznej w szkole.  

I jeszcze jedno słowo na temat 

agresji 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

09.11.2019 

godz. 

9:00-16:30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Agresja – stan towarzyszący  pracy nauczyciela.  

● Jak sobie poradzić  ze swoją agresją. 

● „Radzenie sobie z czyimś gniewem”- trening 

umiejętności społecznych. 

● Świat wartości a świat uzależnień. 

● Granice mowy potocznej a mowy nienawiści. 

R.  

Kołosowska 

Techniki radzenia sobie  

ze stresem 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

12.11.2019 

godz. 

15:30-19:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek woj. 

pom., nauczyciele 

● Główne czynniki powodujące stres. 

● Metody i techniki radzenia sobie ze stresem. 

M. 

Maraszkiewicz 

Efekt WOW na lekcji języka 

obcego - czyli jak zaczarować 

uczniów na lekcji języka obcego 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

12.11.2019 

godz.  

15:00-18:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele 

języków obcych 

● Co to jest efekt WOW? 

● Jak “zapalić” uczniów i zaangażować do działania? 

● Metody i formy pracy wspierające kreatywność uczniów 

i angażujące do pracy na lekcji. 

● Przepisy na zaczarowane lekcje. 

M.  

Młyńska  

(Lek)tura - jak znaleźć receptę 

na stare teksty w nowym liceum  

i technikum? 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

13.11.2019 

godz. 

15:30-18:30 

SP 

Lębork 

zainteresowani 

nauczyciele 

Jak zachęcić uczniów do czytania lektur, sposoby na stare 

teksty w nowym liceum i technikum, sposoby ułatwiające 

uczniom zrozumienie tekstów. 

J.  

Kierul-Cieślak 

Sieć 25/Zajęcia terenowe jako 

forma organizacyjna nauczania 

przedmiotów przyrodniczych 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

13.11.2019 

godz.  

15:30-18:30  

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

● Wycieczki i wyjścia szkolne w celu realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych.  

● Zajęcia terenowe w nowej podstawie programowej  

z przedmiotów przyrodniczych. 

● Doskonalenie metod i form pracy związanych  

z prowadzeniem zajęć w terenie.  

● Doskonalenie umiejętności wykorzystania zasobów 

przyrodniczych środowiska lokalnego. 

A.  

Kreft 

Zadania i wyzwania nowo 

powołanych dyrektorów 

 

Szczegółowe informacje 

5 kurs 

13.11.2019 

godz.  

10.00-14.30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nowo powołani 

dyrektorzy 

wszystkich 

placówek 

oświatowych 

• Podstawy prawne funkcjonowania szkoły / placówki 

oświatowej. 

• Źródła pozyskiwania informacji. 

• Realizacja koncepcji pracy szkoły. 

• Planowanie i realizacja nadzoru pedagogicznego. 

B. Żuk 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/oblicza-przemocy-fizycznej-i-psychicznej-w-szkole-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/techniki-radzenia-sobie-ze-stresem-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/efekt-wow-na-lekcji-jezyka-obcego-czyli-jak-zaczarowac-uczniow-na-lekcji-jezyka-obcego-slupsk/
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-lebork/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-25-zajecia-terenowe-jako-forma-organizacyjna-nauczania-przedmiotow-przyrodniczych-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/zadania-i-wyzwania-nowo-powolanych-dyrektorow-slupsk/


 

-5- 

 

Sieć 16/Sieć szkolnych 

animatorów edukacji morskiej 

PPEM 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego  

i 

południowego 

- 

I spotkanie 

13.11.2019 

godz. 

11:00-13:30 

siedziba PoZŻ, 

Gdynia, al. Jana 

Pawła II 11 

Szkolni animatorzy 

PPEM 

● Realizacja PPEM w szkołach i placówkach oświatowych 

woj. pomorskiego. 

● Certyfikacja udziału w PPEM.  

● Rola i zadania szkolnych animatorów edukacji morskiej.  

● Organizacja praktycznych zajęć żeglarskich.  

● Edukacja morska - przykłady dobrych praktyk. 

I.  

Poźniak 

Coaching w doradztwie 

edukacyjno-zawodowym 

 

Szczegółowe informacje 

6 szkolenie 

14.11.2019 

godz.  

13:00-17:30  

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

doradcy zawodowi, 

zainteresowani 

nauczyciele 

Omówienie i zaprezentowanie technik coachingowych  

w pracy doradcy zawodowego. 

Ćwiczenia praktyczne z technik coachingowych. 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Rozpoznawanie, profilaktyka  

i interwencja w sytuacjach 

kryzysowych a własne poczucie 

bezpieczeństwa nauczyciela  

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

14.11.2019 

godz. 

14:00-18:30 

 

Zespół Placówek 

Opiekuńczo-

Wychowawczych, 

ul. Koszalińska 3, 

Człuchów 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Struktura działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa uczniom w szkole, przy uwzględnieniu 

zasady rzeczowości i kompletności. 

● Formy działań rozpoznawczych na poziomie zagrożeń 

zewnętrznych. 

● Proces presuicydalny i procedury postępowania  

w sytuacji rozpoznania symptomów suicydalnych. 

● Obowiązki nauczyciela w zakresie zabezpieczenia 

dowodów popełnionego czynu zabronionego.  

● Sytuacje, w których można odstąpić od podjęcia 

interwencji. 

● Propozycją działań na rzecz bezpieczeństwa  

w szkole w ramach banku dobrych praktyk. 

R.  

Kołosowska 

„Daj się zachmurzyć” – 

wykorzystanie chmury 

internetowej w pracy 

nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

15.11.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

ul. Poniatowskiego 

4a 

n-le wszystkich 

przedmiotów, 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

● Czym jest chmura informatyczna 

● Jak założyć konto w chmurze  

● Jak skonfigurować konto w chmurze 

● Programy w chmurze  

● Jak zarządzać plikami w chmurze 

● Poznajemy Sway 

D.  

Iwanowicz 

Współpraca przedszkola  

z rodzicami dziecka 

niepełnosprawnego 

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

15.11.2019 

godz.  

15:00-19:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej 

● Zrozumienie przyczyn niektórych trudnych zachowań 

rodziców.  

● Określenie i klasyfikacja trudnych zachowań.  

● Trudne postawy rodziców wobec dziecka i wobec 

nauczyciela.  

● Jak postępować w sytuacji konfliktowej 

W. 

Hanuszewicz 

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/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/coaching-w-doradztwie-edukacyjno-zawodowym-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/rozpoznawanie-profilaktyka-i-interwencja-w-sytuacjach-kryzysowych-a-wlasne-poczucie-bezpieczenstwa-nauczyciela-czluchow/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/daj-sie-zachmurzyc-wykorzystanie-chmury-internetowej-w-pracy-nauczyciela-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/wspolpraca-przedszkola-z-rodzicami-dziecka-niepelnosprawnego-slupsk/
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Trening Umiejętności 

Społecznych w pracy 

terapeutycznej z uczniem  

z zespołem Aspergera 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

16.11.2019 

godz. 

9:00-16:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani  

n-le szkoły 

podstawowej  

i ponadpodstaw. 

znający już 

specyfikę ZA 

Zapoznanie z wybranymi metodami i technikami mającymi 

na celu usprawnienie umiejętności społecznych dzieci  

z zespołem Aspergera. 

W. 

Hanuszewicz 

Grywalizacja na języku polskim 

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

16.11.2019 

godz. 

9:00-14:00 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Wykorzystanie mechanizmów gier edukacyjnych  

w praktyce szkolnej. 

● Gra jako metoda zdrowej rywalizacji, działania 

zespołowe. 

● Zaangażowanie uczniów. 

● Dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

● Przyjemny transfer wiedzy. 

J.  

Kierul-Cieślak 

Uczeń z przewlekłą chorobą  

w szkole ogólnodostępnej 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

16.11.2019 

godz. 

9:00-16:30 

 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani  

nauczyciele szkoły 

podstawowej                             

i ponadpodstawo. 

● Przekazanie wiedzy na temat chorób przewlekłych  

i utrudnień, jakie niosą one dla ucznia w szkole 

ogólnodostępnej. 

● Wypracowanie możliwości (i konieczności) wspierania 

ucznia z przewlekłą chorobą w szkole ogólnodostępnej 

we współpracy z jego rodziną. 

W.  

Hanuszewicz 

Behawioralne metody pracy  

z dzieckiem z trudnościami  

w zachowaniu 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

16.11.2019 

godz.  

9:00-16:30 

sala dydaktyczna 

ODN Słupsk, ul. 

Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Formułowanie zasad.  

● Tworzenie systemów motywacyjnych. 

● Tworzenie check listy na zachowanie.  

● Zasada 3R.  

● Zasada Premacka. 

● Skuteczne wydawanie poleceń.  

● Pochwały terapeutyczne. 

R.  

Kołosowska 

Trening uważności ucznia 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

18.11.2019 

godz. 

15.30-19.15 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29  

wychowawcy, 

nauczyciele 

wszystkich typów 

szkół 

● Definicja mindfulness,  

● Obserwacja własnej uważności, 

● Obserwacja uważności uczniów na lekcjach,  

● Ćwiczenia uważności,  

● Praktyczne wykorzystanie uważności  

w życiu codziennym i zawodowym  

D.  

Iwanowicz 

Piłka siatkowa - gry i zabawy 

przygotowujące 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

18.11.2019 

godz. 

15:30-19:15 

ZSP nr 1  

w Chojnicach,  

ul. Kościerska 11 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

● Gry i zabawy przygotowujące do dyscypliny.  

● Podstawowe przepisy.  

● Sędziowanie gry właściwej. 

● Rola wychowania fiz. w nauczaniu przedmiotów zaw. 

I.  

Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/trening-umiejetnosci-spolecznych-w-pracy-terapeutycznej-z-uczniem-z-zespolem-aspergera-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/grywalizacja-na-jezyku-polskim-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/uczen-z-przewlekla-choroba-w-szkole-ogolnodostepnej-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/behawioralne-metody-pracy-z-dzieckiem-z-trudnosciami-w-zachowaniu-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/trening-uwaznosci-ucznia-slupsk/
https://odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/pilka-siatkowa-gry-i-zabawy-przygotowujace-chojnice/
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Autoewaluacja w pracy 

nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

18.11. 2019 

godz. 

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek woj. 

pom., nauczyciele 

● Cel: zwiększenie poziomu profesjonalizmu w pracy 

nauczyciela 

● W programie m.in.: wybrane metody autoewaluacji 

pracy nauczyciela 

A.  

Kreft 

Sieć 19b/Uczeń  

z niepełnosprawnością                                 

w świetlicy szkoły podstawowej 

ogólnodostępnej/ integracyjnej 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

 

 

18.11.2019 

godz.  

15:30-18:30  

 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele - 

wychowawcy 

świetlic szkolnych 

szkół 

podstawowych 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących spraw/ 

problemów merytorycznych i organizacyjnych świetlic 

szkolnych. 

W. 

Hanuszewicz 

Sieć 3b/Diagnozuję  

i pomagam - czyli rzecz  

o wspieraniu uczniów  

w rozwoju 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

19.11.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele, 

wychowawcy 

placówek 

oświatowych  

i opiekuńczych 

● Umiejętności diagnozowania sytuacji problemowych  

w szkole i placówce. 

● Zasady funkcjonowania Sieci. 

R. 

Kołosowska 

Sieć 13b/Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

19.11.2019 

godz. 

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

przyrodnicy 

● Dlaczego boimy się GMO? 

● Jakie zagrożenia niesie ta technologia? 

● Przyczyny wywoływania niepokojów społecznych. 

● Żywienie dzieci, w tym, ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

I.  

Czyż 

Sieć 19a/Uczeń  

z niepełnosprawnością  

w świetlicy szkoły podstawowej 

ogólnodostępnej/ integracyjnej 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

III spotkanie 

 

19.11.2019  

godz.  

15:30-18:30  

 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele - 

wychowawcy 

świetlic szkolnych 

szkoły podstawowej 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących spraw/ problemów 

merytorycznych i organizacyjnych świetlic szkolnych. 

W.  

Hanuszewicz 

Sieć 27: Aktywna tablica 

(gmina Dębnica Kaszubska) 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

19.11.2019 

godz. 

15:00-17:30 

SP w Motarzynie 

nauczyciele 

przedszkola  

i szkoły 

podstawowej  

z gminy Dębnica 

Kaszubska 

● Poznanie technicznej strony obsługi urządzeń 

interaktywnych. 

● Uniwersalny program dla nauczycieli i uczniów do 

obsługi tablic , monitorów interaktywnych. 

● Łatwe sposoby na tworzenie ciekawych aplikacji 

interaktywnych. 

M.  

Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki-slupsk/formy-doskonalenia/autoewaluacja-w-pracy-nauczyciela-chojnice/
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/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/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-13b-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-27-aktywna-tablica-gmina-debnica-kaszubska/
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Autoewaluacja w pracy 

nauczyciela 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

19.11.2019  

godz. 

15:30-18:30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek woj. 

pom., nauczyciele 

● Cel: zwiększenie poziomu profesjonalizmu w pracy 

nauczyciela. 

● W programie m.in.: wybrane metody autoewaluacji 

pracy nauczyciela. 

A.  

Kreft 

Techniki radzenia sobie  

ze stresem 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

19.11.2019 

godz. 

15:30-19:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek woj. 

pom., nauczyciele 

● Główne czynniki powodujące stres. 

● Metody i techniki radzenia sobie ze stresem. 

M. 

Maraszkiewicz 

S4b/Dziecko  

z doświadczeniem migracji 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

19.11.2019 

godz. 

15:30-18:00 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

Poznaj sąsiada, lęk przed cudzoziemcami, wielokulturowość 

w szkole, trudności adaptacyjne uczniów, problem hejtu, 

nauka języka polskiego,  

a trudności w przyswojeniu treści różnych przedmiotów. 

J. 

Kierul-Cieślak 

Sieć 11a/Mały człowiek  

wiele może  

 

Szczegółowe informacje 

2 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

20.11.2019 

godz.  

16:00-17:30 

Szkoła Podstawowa 

z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 4 

w Słupsku 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Temat: Kreatywne jesienne bazgranie w błocie - 

sensoplastyka 

E.  

Wild 

Sieć 28/Kreatywny nauczyciel  

w edukacji wczesnej dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

2 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

I spotkanie 

21.11.2019 

godz.  

15:30-17:00 

Lębork 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolne 

● Niekonwencjonalnych i konwencjonalnych metod 

nauczania muzyki. 

● Wykorzystania technologii informacyjno-

komunikacyjnej w organizacji warsztatu pracy  

i tworzeniu materiałów dydaktycznych. 

E. Misiewicz 

D. Iwanowicz 

Metody wspierania aktywności 

edukacyjnej dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

22.11.2019 

godz. 

15:00- 19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Poznanie strategii uczenia się małego dziecka w/g R. 

Więckowskiego i wynikających z nich metod wspierania 

aktywności edukacyjnych dziecka: podejście sytuacyjne, 

projektowanie okazji edukacyjnych, podejście 

zadaniowe, metoda projektów, metoda storyline  

● Przykłady praktycznych rozwiązań w organizacji 

aktywności edukacyjnej dzieci. 

E.  

Wild 

Sieć 1/Aktywność muzyczna 

dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego  

- 

 II spotkanie 

22.11.2019  

godz.  

15:30-17:45 

Instytut Muzyki AP 

Słupsk 

n-le edukacji 

przedszkolnej, klas 

I-III, n-le  

i instruktorzy 

muzyki i rytmiki,  

n-le SOSW i inni 

zainteresowani 

● Podstawy muzykoterapii c.d. 

● Choreoterapia. 

E.  

Misiewicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki-slupsk/formy-doskonalenia/autoewaluacja-w-pracy-nauczyciela-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/techniki-radzenia-sobie-ze-stresem-chojnice/
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/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/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/metody-wspierania-aktywnosci-edukacyjnej-dziecka-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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Zostań liderem kreatywności  

w swojej szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

22.11.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

Nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

wszystkich etapów 

edukacyjnych  

● 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 

Praca z dzieckiem z rodziny 

dysfunkcjonalnej 

 

Szczegółowe informacje 

10 warsztaty 

23.11.2019 

godz. 

9:00-16:30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Rodzina dysfunkcjonalna - przykładowe dysfunkcje  

● Korekta zachowań w poszczególnych obszarach  

● Korekta zachowań w poszczególnych obszarach  

● Wpływ nauczyciela na funkcjonowanie dziecka  

z rodziny dysfunkcjonalnej. Możliwości i ograniczenia. 

Przydatne cechy i umiejętności interpersonalne.  

R.  

Kołosowska 

Sieć 21/Interaktywna lekcja  

z przedmiotów przyrodniczych 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego  

- 

II spotkanie  

25.11.2019  

godz.  

16:00-19:00 

 

SP nr 2 w Miastku, 

ul. Kujawska 1 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

● 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 29/Nauczanie geometrii  

w szkole podstawowej 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

25.11.2019 

godz.  

15:30-18:30 

SP nr 2 w Miastku, 

ul. Kujawska 1 

nauczyciele 

matematyki szkół 

podstawowych 

Projekt edukacyjny na lekcjach matematyki. Zagadnienia 

geometryczne w projektach edukacyjnych realizowanych 

przez uczniów. 

E. 

Gołojuch 

Interdyscyplinarne zabawy 

nawigacyjne na mapie morskiej 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

26.11.2019 

godz.  

15:30-17:45 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

zainteresowani  

n-le przyrody, 

geografii, 

matematyki  

i inni wraz  

z 3 os. zespołami 

uczniowskimi 

● Kierunki geograficzne.  

● Oznaczanie pozycji na mapach morskich.  

● Nanoszenie pozycji. 

● Wyznaczanie kursów. 

I. 

Poźniak 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/zostan-liderem-kreatywnosci-w-swojej-szkole-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/praca-z-dzieckiem-z-rodziny-dysfunkcjonalnej-slupsk/
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-29-nauczanie-geometrii-w-szkole-podstawowej-miastko/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/interdyscyplinarne-zabawy-nawigacyjne-na-mapie-morskiej-slupsk/
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Sieć 26a/Znaczenie diagnozy 

edukacyjnej w procesie 

kształcenia uczniów 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

26.11.2019  

godz.  

15:30-18:30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Modele uczenia się jako schematy diagnozy 

edukacyjnej. 

● Znaczenie diagnozy edukacyjnej dla jakości i efektów 

kształcenia się. 

● Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy 

edukacyjnej. 

A. 

Kreft 

Autyzm, a zespół Aspergera 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

26.11.2019 

godz. 

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Budowanie i rozwijanie sprawności komunikacyjnej.  

● Znaczenie dietoterapii w rozwoju neurologicznym 

mózgu. 

E. 

Wild 

"Im mniej nauczyciela, tym 

więcej ucznia"... czyli jak 

skutecznie zaktywizować 

uczniów na lekcji języka obcego 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

26.11.2019 

godz. 

15:00- 18:00 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

języków obcych 

● Rola ucznia i nauczyciela na lekcji.  

● Czynniki warunkujące efektywność nauczania  

i uczenia się. 

● Jak umieć “zejść ze sceny”. 

● Uczenie przez nauczanie (LDL) i metoda stacji na lekcji 

języka obcego (Stationenlernen). 

● Praktyczne metody i wskazówki do zwiększenia 

aktywności ucznia. 

● Wymiana doświadczeń. 

M.  

Młyńska 

Vademecum nauczyciela. 

Wdrażanie podstawy 

programowej z języka polskiego 

w szkole ponadpodstawowej 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

26.11.2019 

godz. 

15:30 - 17:45 

SP Bytów 
zainteresowani 

nauczyciele 

Zakres nowej podstawy programowej języka polskiego  

w szkole ponadpodstawowej, między rozprawką,  

a esejem...szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego, 

elementy retoryki i szkolne gatunki wypowiedzi 

argumentacyjnej w szkole ponadpodstawowej, analiza szkicu 

krytycznego. 

J. 

Kierul-Cieślak 

Sieć 23b/Wychowanie dzieci  

i młodzieży w świecie nowej 

technologii. Wyzwania  

i problemy 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

I spotkanie 

26.11.2019 

godz. 

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Rodzaje uzależnień behawioralnych. 

● Problematyczne użytkowanie gier video. 

● Problematyczne korzystanie z internetu. 

● Problematyczne korzystanie z smartfonów i portali 

społecznościowych. 

● Wychowanie w dobie nowoczesnej technologii.   

● Socjologiczno-psychologiczne aspekty cyberprzemocy. 

M. 

Maraszkiewicz 

Sieć 8b/Jak uczyć 

programowania 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

26.11.2019 

godz.  

15:00-18:00 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

informatyki 

Dzielimy się doświadczeniami w nauczaniu programowania:  

w Scratch, Python, Arduino/C , Java, inne ... 

M. 

Wróblewski 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-26a-znaczenie-diagnozy-edukacyjnej-w-procesie-ksztalcenia-uczniow-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/autyzm-a-zespol-aspergera-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/im-mniej-nauczyciela-tym-wiecej-ucznia-czyli-jak-skutecznie-zaktywizowac-uczniow-na-lekcji-jezyka-obcego-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/vademecum-nauczyciela-wdrazanie-podstawy-programowej-w-szkole-ponadpodstawowej-bytow/
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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-8b-jak-uczyc-programowania-subregion-poludniowy/
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Sieć 26b/Znaczenie diagnozy 

edukacyjnej w procesie 

kształcenia uczniów 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

27.11.2019  

godz.  

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Modele uczenia się jako schematy diagnozy 

edukacyjnej.  

● Znaczenie diagnozy edukacyjnej dla jakości i efektów 

kształcenia się. 

● Wybrane metody, techniki, narzędzia diagnozy 

edukacyjnej. 

A. 

Kreft 

Sieć 12/ Matematyka w szkole 

podstawowej 

 

Szczegółowe informacje 

3 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

I spotkanie 

27.11.2019 

godz. 

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

matematyki szkoły 

podstawowej 

Łamigłowy rozwijające matematyczne myślenie  – 

łamigłówki, krzyżówki, zagadki, sudoku, zadania z pułapką 

E.  

Gołojuch 

Sieć 23a/Wychowanie dzieci  

i młodzieży w świecie nowej 

technologii. Wyzwania  

i problemy 

 

Szczegółowe informacje 

4 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

I spotkanie 

27.11.2019 

godz. 

15:30 - 18:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Rodzaje uzależnień behawioralnych. 

● Problematyczne użytkowanie gier video. 

● Problematyczne korzystanie z Internetu. 

● Problematyczne korzystanie z smartfonów i portali 

społecznościowych. 

● Wychowanie w dobie nowoczesnej technologii.   

● Socjologiczno-psychologiczne aspekty cyberprzemocy. 

M. 

Maraszkiewicz 

Sieć 11b/Mały człowiek  

wiele może  

 

Szczegółowe informacje 

2 

sieć 

subregionu 

słupskiego 

- 

II spotkanie 

27.11.2019 

godz.  

16:00-17:30 

SP w Głobinie 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

gmina Słupsk 

Zastosowanie i wykorzystanie zabaw w pracy z dziećmi. 

Mediacja ku myśleniu i strategie stymulowania operacji 

myślenia dziecka. 

Kreatywne zabawy i ćwiczenia matematyczne. 

E. 

Wild 

Kurs na  dobry zawód – technik 

weterynarz 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

27.11.2019 

godz. 

13:00-15:15 

ZSI w Słupsku,  

ul. Koszalińska 9 

pedagodzy, doradcy 

zawodowi, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych, inni 

zainteresowani 

(każdy  

z nauczycieli może 

zabrać  

ze sobą  

3-5 uczniów) 

● Kto może zdobyć zawód technik weterynarii. 

● Jak to zrobić? 

● Na czym polega praca osoby wykonującej ten zawód?  

J. Pawlak-

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-26b-znaczenie-diagnozy-edukacyjnej-w-procesie-ksztalcenia-uczniow-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-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-23a-wychowanie-dzieci-i-mlodziezy-w-swiecie-nowej-technologii-wyzwania-i-problemy-subregion-slupski-1835470142/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-11b-maly-czlowiek-wiele-moze-gmina-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/kurs-na-dobry-zawod-technik-weterynarz-slupsk/
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S22/Wielokulturowe Pomorze. 

Języki mniejszości narodowych 

 

Szczegółowe informacje 

2 

sieć 

subregionu 

południowego 

- 

II spotkanie 

27.11.2019 

godz.  

15:30-17:00 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 
● Wielokulturowość w szkole. 

M. 

Tuliszka 

Mobilność edukacyjno-

zawodowa uczniów szkół 

zawodowych 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

28.11.2019 

godz.  

15:30-19:15 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

doradcy zaw., 

nauczyciele 

przedmiotów zaw., 

pedagodzy inni 

zainteresowani  

n-le 

Przeobrażenia i kierunki zmian na rynku pracy, różne formy 

mobilności edukacyjno-zawodowej. 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

Taniec w edukacji wczesnej 

dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

29.11.2019 

godz. 

15:30-19:15 

Instytut Muzyki 

Akademii 

Pomorskiej  

w Słupsku 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej, klas 

I-III, muzyki, 

SOSW, instruktorzy 

domów kultury 

● Poznanie kroków, figur i prostych układów 

choreograficznych wybranych tańców narodowych. 

● Tańce integracyjne różnych narodów świata. 

E. 

Misiewicz 

Grywalizacja na języku polskim 

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

30.11.2019 

godz. 

9:00-14:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Wykorzystanie mechanizmów gier edukacyjnych  

w praktyce szkolnej. 

● Gra jako metoda zdrowej rywalizacji, działania 

zespołowe. 

● Zaangażowanie uczniów. 

● Dostosowanie tempa pracy do indywidualnych potrzeb 

ucznia. 

● Przyjemny transfer wiedzy. 

J. 

Kierul-Cieślak 

Coaching, tutoring - nowe 

metody pracy w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

10 

 
warsztaty 

30.11.2019 

godz. 

9.00-16.30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Coaching, tutoring - jako metody pracy rozwojowej  

z uczniami.  

● Tutoring metodą podnoszenia motywacji i wyznaczania 

celów.  

● Coaching jako technika budowania zasobów ucznia. 

R. 

Kołosowska 

 

 

 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-22-wielokulturowe-pomorze-jezyki-mniejszosci-narodowych-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/mobilnosc-edukacyjno-zawodowa-uczniow-szkol-zawodowych-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/taniec-w-edukacji-wczesnej-dziecka-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/grywalizacja-na-jezyku-polskim-slupsk-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/coaching-tutoring-nowe-metody-pracy-w-szkole-slupsk/

