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OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU 
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ul. Poniatowskiego 4a 

     76-200 Słupsk 
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e-mail: kursy@odn.slupsk.pl 
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e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl 

 

 

KALENDARZ ODN – październik 2019 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

KONFERENCJE 

Konferencja metodyczna  

r. szk. 2019/2020. Realizacja 

kierunków polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 

2019/2020 

 

CHOJNICE 
 

Szczegółowe informacje 

3 

godz. 
konferencja 

16.10.2019 

godz. 

15:30-17:00 

SP nr 1  

z Oddziałami 

Integracyjnymi 

w Chojnicach  

ul. 31-go Stycznia 

21/23 

Dyrektorzy, 

nauczycieli szkół  

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy JST 

subregionu 

południowego 

(powiat: chojnicki, 

człuchowski, 

kościerski) 

Część I: 15.30-16.10 

● Zmiany w prawie oświatowym 

● Oferta ODN w Słupsku na rok szkolny 2019/20 

Część II: 16.15-17.00 

● Warsztaty metodyczne w 4 grupach do wyboru.  

A.  

Kreft 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/konferencja-metodyczna-r-szk-20192020-chojnice/
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Konferencja metodyczna  

r. szk. 2019/2020. Realizacja 

kierunków polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 

2019/2020 

 

SŁUPSK 
 

Szczegółowe informacje 

3  

godz. 
konferencja 

17.10.2019 

godz. 

15:30-17:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk 

 ul. Poniatowskiego 

4a 

Dyrektorzy, 

nauczycieli szkół  

i placówek 

oświatowych, 

pracownicy JST 

subregionu słupskiego 

(powiat: słupski, 

bytowski, lęborski) 

Część I: 15.30-16.10 

● Zmiany w prawie oświatowym 

● Oferta ODN w Słupsku na rok szkolny 2019/20 

Część II: 16.15-17.00 

● Warsztaty metodyczne w 4 grupach do wyboru.  

R. 

Kołosowska 

Szkolnictwo zawodowe szansą 

- rynek pracy wyzwaniem 

 

Szczegółowe informacje 

5 konferencja 

16.10.2019 

godz.  

10:00-14:00  

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

dyrektorzy, 

nauczyciele 

przedmiotów zaw.,  

inni zainteresowani 

nauczyciele 

● Wdrażanie podstaw programowych kształcenia  

w zawodach. 

● Oczekiwanie rynku pracy wobec szkolnictwa 

zawodowego. 

● Perspektywy demograficzne oraz potrzeby rynku 

pracy województwa  pomorskiego (PUP). 

● Doświadczenie płynące z rzemieślniczej nauki 

zawodu. 

● Rola, zadania i działalność Specjalnych Stref 

Ekonomicznych w procesie wspierania reformy 

kształcenia zawodowego. 

● Czy współpraca szkół z biznesem, biznesu ze 

szkołami to eksperyment czy sprawdzone działanie. 

J. Pawlak -

Jęczewska 

 

ADRESAT: WSZYSCY ZAINTERSOWANI NAUCZYCIELE 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

„Moja szkoła w zwierciadle” – 

jak skutecznie przeprowadzić 

ewaluację wewnętrzną  

w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

02.10.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/konferencja-metodyczna-r-szk-20192020-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/szkolnictwo-zawodowe-szansa-rynek-pracy-wyzwaniem-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki-slupsk/formy-doskonalenia/moja-szkola-w-zwierciadle-jak-skutecznie-przeprowadzic-ewaluacje-wewnetrzna-w-szkole-slupsk/
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“Od kreatywności  

do zdolności” 

 

Szczegółowe informacje 

7 warsztaty 

08.10.2019 

godz.  

14:00-20:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

zainteresowani 

nauczyciele 

● wykład „Zdolni z Pomorza jako element wsparcia 

uczniów szczególnie uzdolnionych” 

● wykład „Czy kreatywność jest potrzebna 

uczniowi zdolnemu?” 

● warsztaty „Od kreatywności do zdolności, czyli 

jak kreatywność rozwija zdolności uczniów” 

M.  

Młyńska  

Fauna i flora Morza 

Bałtyckiego 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

10.10.2019 

godz. 

15:00-18:00 

zbiórka Ustka, Plac 

Dąbrowskiego (przy 

Biedronce)  

zainteresowani 

nauczyciele 

przyrodnicy 

● Poznanie podstawowych gatunków roślin  

i zwierząt żyjących w Morzu Bałtyckim. 

●  Ochrona ekologiczna Bałtyku.. 

I. 

Czyż 

„Moja szkoła w zwierciadle” – 

jak skutecznie przeprowadzić 

ewaluację wewnętrzną  

w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

11.10.2019 

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 

Moja szkoła buja  

w „chmurach” z Microsoft 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

18.10.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów, 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

● Bezpłatne usługi Microsoft Office 365, czyli 

chmura w rękach ucznia i nauczyciela.  

● Korzyści dla szkoły i ucznia. 

● Służbowe skrzynki dla uczniów i nauczycieli.  

● Pakiet Office w przeglądarce. 

● Dokumenty zawsze pod ręką (wirtualny dysk 

sieciowy). 

● Forms – ankiety i testy od ręki. 

● I wiele innych aplikacji… 

D. 

Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/od-kreatywnosci-do-zdolnosci-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/fauna-i-flora-morza-baltyckiego/
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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/moja-szkola-buja-w-chmurach-z-microsoft-slupsk/
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Seksualność dzieci  

i młodzieży – jak i kiedy 

rozmawiać o seksualności? 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

19.10.2019 

godz.  

10:00-17:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29  

zainteresowani 

nauczyciele 

● Fazy rozwoju psychoseksualnego człowieka. 

● Normy zachowań psychoseksualnych. 

● Treści adekwatne do wieku - co powinno 

wiedzieć dziecko, a co nastolatek? 

● Dobór słów, nazewnictwo. 

● Jak odpowiadać na trudne pytania. 

● Profilaktyka zachowań ryzykownych. 

● Sieć wsparcia - baza dostępnych rozwiązań 

sytuacji problemowych. 

W. 

Hanuszewicz 

Uzależnienia behawioralne 

wśród dzieci i młodzieży.  

Gry wideo/Internet/ 

smartfony/portale 

społecznościowe. 

 

Szczegółowe informacje 
 

5 szkolenie 

21.10.2019 

 godz. 

15:30-19:30 

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.  

M. 

Maraszkiewicz 

Uzależnienia behawioralne 

wśród dzieci i młodzieży.  

Gry wideo/Internet/ 

smartfony/portale 

społecznościowe. 

 

Szczegółowe informacje 
 

5 szkolenie 

22.10.2019 

godz. 

15:30-19:30 

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.   

M. 

Maraszkiewicz 

Praca doradcy zawodowego  

z uczniem  

z niepełnosprawnością  

w stopniu lekkim  

i umiarkowanym 

 

Szczegółowe informacje 
 

3 warsztaty 

24.10.2019 

godz. 

15.30-17.75 

 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

doradcy zaw., 

zainteresowani  

nauczyciele 

Narzędzia i metody pracy z uczniem  

z niepełnosprawnością w stopniu lekkim  

i umiarkowanym. 

J. 

Pawlak - 

Jęczewska 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/seksualnosc-dzieci-i-mlodziezy-jak-i-kiedy-rozmawiac-o-seksualnosci-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uzaleznienia-behawioralne-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-gry-wideointernet-smartfonyportale-spolecznosciowe-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/uzaleznienia-behawioralne-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-gry-wideointernet-smartfonyportale-spolecznosciowe-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/praca-doradcy-zawodowego-z-uczniem-z-niepelnosprawnoscia-w-stopniu-lekkim-i-umiarkowanym-slupsk/
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Jak atrakcyjnie (efektywnie  

i efektownie) poprowadzić 

spotkanie z rodzicami 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

25.10.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

wychowawcy klas 

wszystkich etapów 

edukacyjnych 

● Poznanie podstawowych zasady planowania  

i organizowania zebrań z rodzicami.  

● Poznanie modelowy przebiegów efektywnego 

zebrania oraz celowość jego poszczególnych 

etapów. 

● Nauka planowania i organizacji efektywnych 

zebrań. 

● Diagnoza mocnych strony prowadzonych zebrań 

oraz określenie elementów, które wymagają 

poprawy – jako zalecenia rozwojowe. 

D. 

Iwanowicz 

Jak reagować zgodnie  

z prawem w sytuacjach 

kryzysowych? Świat procedur. 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

26.10.2019 

godz. 

9:00-16:30 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Omówienie procedur i strategii reagowania  

w sytuacjach kryzysowych w szkole i placówce.  

● Odpowiedzialność prawna nauczycieli. 

R. 

Kołosowska 

Sposób na trudne dziecko 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

26.10.2019 

godz. 

9:00-16:30 

ODN Chojnice, 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Czy dzieci są trudne. 

● Jak interpretować zachowanie dziecka. 

● Wspólny czas z dzieckiem. 

● Zasoby: zmiany w rodzinie i szkole. 

● Rola nauczyciela, wychowawcy: dokąd zmierza 

nasza zawodowa misja. 

R. 

Kołosowska 

 

ADRESAT: NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Liczby w przyrodzie  

i matematyce - praca metodą 

projektu 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

03.10.2019 

godz. 

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Zapoznanie ze specyfiką pracy metodą projektu: 

interdyscyplinarność, praca zespołowa, sposoby 

prezentacji efektu końcowego.  

● Praktyczne przykłady projektów 

E. 

Wild 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/jak-atrakcyjnie-efektywnie-i-efektownie-poprowadzic-spotkanie-z-rodzicami-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/specjalne-potrzeby-edukacyjne/formy-doskonalenia-5/jak-reagowac-zgodnie-z-prawem-w-sytuacjach-kryzysowych-swiat-procedur-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/sposob-na-trudne-dziecko-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/liczby-w-przyrodzie-i-matematyce-praca-metoda-projektu-slupsk/
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Jak pomóc, by nie zaszkodzić. 

Praca z dzieckiem słabo 

widzącym i niewidomym  

w przedszkolu i w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

10 szkolenie 

05.10.2019 

godz.  

9:00-17:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul Bałtycka 29 

zainteresowani  

n-le pracujący  

z dzieckiem słabo 

widzącym  

i niewidomym  

w przedszkolu  

i w szkole podstawowej 

Nauczyciele otrzymają wsparcie metodyczne do 

pracy z dzieckiem słabo widzącym i niewidomym na 

etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

W. 

Hanuszewicz 

Jak uczyć programowania 

w klasach I-III: Baltie 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

08.10.2019 

godz.  

15:30-19:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

i wczesnoszkolne 

Realizacja podstawy programowej klas I-III 

w zakresie programowania i robotyki za pomocą 

bezpłatnego programu Baltie. 

M. 

Wróblewski 

Matematyka z GWO 

 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

10.10.2019 

godz.  

16:00-18:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

● Spróbujemy dotrzeć do przyczyn nieporozumień 

matematycznych uczniów i spojrzeć na nie  

z perspektywy najnowszych odkryć psychologii, 

dydaktyki i praktyki szkolnej. 

● Odkryjemy, jak powstają błędne przekonania na 

lekcjach matematyki. 

● Podpowiemy, jak uwzględniać w pracy  

z uczniami problem błędnych przekonań: jak je 

rozpoznawać, jak szukać możliwości ich 

wyeliminowania bądź zapobiegania ich powszechnemu 

występowaniu we własnej klasie. 

E.  

Gołojuch 

Polski i Historia z GWO 

 

Szczegółowe informacje 

2 warsztaty 

15.10.2019 

godz.  

15:30-17:30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele  

j. polskiego  

i historii szkół 

podstawowych 

● Jak zaplanować pracę z uczniem o specjalnych 

wymaganiach edukacyjnych? 

● Jakich metod pracy użyć w klasie  

o zróżnicowanym poziomie? 

● Jak wygląda egzamin dla uczniów z trudnościami 

w uczeniu się? 

D.  

Iwanowicz 

Twórcza aktywność dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

18.10.2019 

godz. 

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Zapoznanie z wybranymi metodami  

i technikami twórczego myślenia w/g podziału na 

operacje umysłowe: rozumowanie edukacyjne, 

indukcyjne, skojarzenia, transformacja, abstrahowanie, 

metaforyzowanie. 

● Praktyczne wykorzystanie metod  

w zabawach twórczych rozwijających mowę, 

myślenie, uwagę, spostrzegawczość i pamięć. 

E. 

Wild 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/jak-pomoc-by-nie-zaszkodzic-praca-z-dzieckiem-slabo-widzacym-i-niewidomym-w-przedszkolu-i-w-szkole-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-baltie-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/matematyka-z-gwo-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/polski-historia-z-gwo-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/tworcza-aktywnosc-dziecka-slupsk/
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Jak uczyć programowania  

w klasach I-III: Scratch 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

22.10.2019 

godz.  

15:30-19:30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Realizacja podstawy programowej klas I-III  

w zakresie programowania i robotyki za pomocą 

bezpłatnego programu Scratch. Program Scratch  

jest omawiany od podstaw. 

M. 

Wróblewski 

Czy uczniowie klas ósmych 

mogli lepiej napisać egzamin 

z matematyki? 

 

Szczegółowe informacje 

3 seminarium 

23.10.2019 

godz.  

15:30-18:00 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

Analiza porównawcza wyników egzaminu  

z matematyki ósmoklasisty w oparciu  

o arkusze przygotowawcze, egzaminów próbnych  

i egzaminu z kwietnia – z punktu widzenia zakresu 

obszarów umiejętności i treści oraz stopnia trudności 

zadań. 

E. 

Gołojuch 

Dwujęzyczność, kompetencje 

komunikacyjne - integracja  

i asymilacja dzieci. 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

24.10.2019 

godz. 

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29  

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Wpływ czynników utrudniających mowę 

dziecka.  

● Wykorzystanie i stosowanie ćwiczeń kinestezji 

artykulacyjnej. 

● Techniki jedzenia, żucia i przełykania. 

E. 

Wild 

Jak uczyć programowania  

w klasach I-III: Scratch  

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

25.10.2019 

godz.  

15:30-19:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Realizacja podstawy programowej klas I-III  

w zakresie programowania i robotyki za pomocą 

bezpłatnego programu Scratch. Program Scratch jest 

omawiany od podstaw. 

M. 

Wróblewski 

Kształtowanie kompetencji 

prospołecznych u uczniów  

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

25.10.2019 

godz.  

15:30-19:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani  

n-le pracujący  

z uczniem  

z niepełnosprawnością 

intelektualną  

w szkołach 

podstawowych 

● Definicje kompetencji. 

● Co rozumiemy przez kompetencje społeczne  

i kompetencje obywatelskie w kontekście 

niepełnosprawnych intelektualnie  

wychowanków? 

● Dlaczego powinniśmy kształcić postawy 

społeczne i obywatelskie? 

W. 

Hanuszewicz 

Muzykoterapia dziecięca 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

25.10.2019 

godz.  

15:30-19:15 

Bytów 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, klas  

I-III, muzyki, SOSW, 

instruktorzy domów 

kultury 

● Poznanie metod i form muzykoterapii. 

● Zabawy taneczne z instrumentami. 

● Tańce integracyjne. 

E. 

Misiewicz 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-scratch-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/czy-uczniowie-klas-osmych-mogli-lepiej-napisac-egzamin-z-matematyki-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/dwujezycznosc-kompetencje-komunikacyjne-integracja-i-asymilacja-dzieci-slupsk-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-scratch-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/ksztaltowanie-kompetencji-prospolecznych-u-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/muzykoterapia-dziecieca-bytow/
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SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2019/2020 
 

 

Subregion słupski - powiaty: słupski, lęborski, bytowski 

Temat sieci 
Liczba 

spotkań 

Liczba 

godzin 

jednego 

spotkania 

Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

S8a/Jak uczyć 

programowania 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

01.10.2019 

godz.  

15:00-18:00  

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele informatyki 

Dzielimy się doświadczeniami  

w nauczaniu programowania:  

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

M. 

Wróblewski 

S11b/Mały człowiek wiele 

może  

 

Szczegółowe informacje 

4 2 

02.10.2019 

godz.  

16:00-18:00 

Szkoła Podstawowa 

w Głobinie 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej  

z gminy Słupsk 

Temat: Prawa i obowiązki nauczyciela.  
E. 

Wild 

S1/Aktywność muzyczna 

dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

4 2,3 

04.10.2019 

godz.  

15:30-17:00 

Instytut Muzyki 

Akademii 

Pomorskiej  

w Słupsku 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej, klas  

I-III, muzyki, SOSW, 

instruktorzy domów 

kultury 

Poznanie metod i form muzykoterapii, 

Zabawy taneczne z instrumentami, 

Tańce integracyjne. 

 

E. 

Misiewicz 

S9a/Język obcy wcale nam 

nie obcy, czyli jak uczyć 

efektywnie i efektownie 

 

Szczegółowe informacje 

4 3 

 

09.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a 

nauczyciele języków 

obcych 

Cele i zadania sieci: 

wymiana doświadczeń między uczestnikami, analiza 

„dobrych praktyk” stosowana przez uczestników, 

pozyskiwanie metodycznego i merytorycznego 

wsparcia ekspertów, poszerzenie kompetencji 

uczestników, tworzenie nowych rozwiązań  

i praktycznej sieci współpracy. 

M. 

Młyńska 

S13a/Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 
 

Szczegółowe informacje 
 

4 4 

10.10.2019  

godz. 

15:00-18:00 

zbiórka Ustka, Plac 

Dąbrowskiego 

(przy Biedronce)  

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

● Rozwijanie kreatywności poprzez projektowanie 

różnych form i metod zajęć. 

● Zaciekawienie środowiskiem przyrodniczym 

regionu i uwrażliwienie na jego stan. 

● wymiana doświadczeń. 

I. 

Czyż 

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/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/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/siec-1-aktywnosc-muzyczna-dziecka-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9a-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-13a-miedzy-nami-przyrodnikami-czyli-interdyscyplinarnosc-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych-subregion-slupski/
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S24/Zadania wychowawcy  

w pracy internatu SOSW 

 

Szczegółowe informacje 

5 4 

11.10.2019 

godz.  

10:00-13:00 

internat SOSW  

w Słupsku,  

ul. Sobieskiego 13 

wychowawcy gr. 

wychow. w internatach 

placówek kształcenia 

specjalnego subregionu 

słupskiego 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych i organizacyjnych  

internatów. 

W. 

Hanuszewicz 

S25/Zajęcia terenowe jako 

forma organizacyjna 

nauczania przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

22.10.2019 

godz.  

16:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 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 

S19a/Uczeń  

z niepełnosprawnością  

w świetlicy szkoły 

podstawowej 

ogólnodostępnej/ 

integracyjnej. 

 

Szczegółowe informacje 
 

5 4 

22.10.2019 

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 

S14a/Niezwykłe zasoby 

muzealne  

w pracy z uczniami 

 

Szczegółowe informacje 
 

4 2 

23.10.2019 

godz.  

15:30-17:00 

Biały Spichlerz 

Muzeum Pomorza 

Środkowego 

Słupsk, ul. Szarych 

Szeregów 12 

zainteresowani 

nauczyciele/uczestnicy 

sieci 

Temat: Powstania, wojny, misje pokojowe i analitycy 

wojskowi od końca XVIII w. do XXI w. 

M. 

Tuliszka 

S26a/Znaczenie diagnozy 

edukacyjnej w procesie 

kształcenia uczniów 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

24.10.2019  

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 

S3a/Diagnozuję i pomagam 

- czyli rzecz o wspieraniu 

uczniów w rozwoju. 

 

Szczegółowe informacje 
 

4 3 

29.10.2019 

godz. 

15.30-17.45 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele, 

wychowawcy placówek 

oświatowych  

i opiekuńczych 

Umiejętności diagnozowania sytuacji problemowych 

w szkole i placówce. Zasady funkcjonowania Sieci. 

R. 

Kołosowska 

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/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/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/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-14a-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami-subregion-slupski/
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/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-3a-diagnozuje-i-pomagam-czyli-rzecz-o-wspieraniu-uczniow-w-rozwoju-subregion-slupski/
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S29/Nauczanie geometrii  

w szkole podstawowej 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

29.10.2019 

godz. 

15:30-18:30 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Miastku,  

ul. Kujawska 1 

nauczyciele matematyki 

szkół podstawowych 

Dowody w geometrii. 

Planowanie rozwiązania wieloetapowego  

w geometrii przestrzennej. 

Zagadnienia geometryczne w projektach 

edukacyjnych realizowanych przez uczniów. 

E.  

Gołojuch 

S21/Interaktywna lekcja  

z przedmiotów 

przyrodniczych 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

29.10.2019 

godz.  

15:30-18:30 

Szkoła Podstawowa 

nr 2 w Miastku,  

ul. Kujawska 1 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

(biologii i geografii) 

● 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 

S4a/Dziecko  

z doświadczeniem migracji 

 

Szczegółowe informacje 

5 3 

29.10 2019 

godz. 

16:00-18:30 

sala konferencyjna 

ODN Słupsk,  

ul. Poniatowskiego 

4a  

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 

S5/Edukacja morska  

w kreatywnym 

kształtowaniu kompetencji 

kluczowych 

 

Szczegółowe informacje 
 

4 2 

30.10.2019 

godz.  

15:30-17:00 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk, 

ul. Bałtycka 29 

zainteresowani 

nauczyciele 

Organizacja pracy sieci w roku szkolnym 2019/2020. 

Słowińska Grupa Rybacka - działania edukacyjne  

i możliwości współpracy. 

I. 

Poźniak 

S11a/Mały człowiek wiele 

może  

 

Szczegółowe informacje 

3 2 

30.09.2019 

godz. 

15:30-18:00 

SP-4 Słupsk 

ul. Leszczyńskiego 

17 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Rozwijanie różnorodnych form aktywności dziecka  

z poszczególnych edukacji: polonistycznej, 

matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, 

muzycznej oraz przyrodniczej. Wykorzystanie 

różnorodnych metod pracy. 

E. 

Wild 

 

 

 

 

 

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/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-21-interaktywna-lekcja-z-przedmiotow-przyrodniczych-miastko/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4a-dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-subregion-slupski/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/edukacja-morska/formy-doskonalenia-9-432/siec-5-edukacja-morska-w-kreatywnym-ksztaltowaniu-kompetencji-kluczowych-subregion-slupski/
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/
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Subregion południowy – powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski 

Temat sieci 
Liczba 

spotkań 

Liczba 

godzin 

jednego 

spotkania 

Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

S19b/Uczeń  

z niepełnosprawnością                             

w świetlicy szkoły 

podstawowej 

ogólnodostępnej/ 

integracyjnej 

 

Szczegółowe informacje 

5 4 

8.10.2019 

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 

S15b/Samorządność 

zaczyna się w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

21.10.2019 

godz.  

15:30-18:30  

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

Opiekunowie SU, 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Współdecydowanie w szkole.  

● Działania samorządu. 

● Szkolne wybory - lekcja demokracji. 

● Idealny opiekun SU. 

M. 

Tuliszka 

S2/Cyfrowo kolorowo. TIK  

w pracy nauczyciela 

edukacji wczesnoszkolnej 

 

Szczegółowe informacje 

4 3 

21.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

wychowania 

przedszkolnego 

Całoroczny programie wspomagania nauczycieli 

edukacji przedszkolnej i wychowania 

przedszkolnego w zakresie wykorzystania TIK  

w organizacji warsztatu pracy i tworzeniu materiałów 

dydaktycznych. 

Proponowane zagadnienia: 

• zasoby edukacyjne dostępne w sieci 

• praca na dysku Google 

• tworzenie prezentacji multimedialnych 

• tworzenie: krzyżówek, wykreślanek, rebusów, 

dyplomów, podziękowań, chmur wyrazowych 

• tworzenie własnych książeczek online tworzenie 

map myśli z wykorzystaniem aplikacji online 

  

D. 

Iwanowicz 

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-15b-samorzadnosc-zaczyna-sie-w-szkole-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-2-cyfrowo-kolorowo-tik-w-pracy-nauczyciela-edukacji-wczesnoszkolnej-subregion-poludniowy/
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S9b/Język obcy wcale nam 

nie obcy, czyli jak uczyć 

efektywnie i efektownie 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

22.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele języków 

obcych 

Zakres tematyczny: 

wirtualne narzędzia i filmy na lekcji języka obcego, 

lekcje motywujące i demotywujące, projektowo- 

szałowo czyli praca metodą projektu. materiały 

dydaktyczne  – wymiana doświadczeń 

M. 

Młyńska 

S13b/Między nami 

przyrodnikami, czyli 

interdyscyplinarność  

w nauczaniu przedmiotów 

przyrodniczych 
 

Szczegółowe informacje 

4 4 

22.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele 

przedmiotów 

przyrodniczych 

Jak realizować edukację zdrowotną w szkole? 

• Promocja zdrowia a edukacja zdrowotna. 

• Koncepcja współczesnej edukacji zdrowotnej   

i roli szkoły w jej realizacji. 

• Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki 

edukacji zdrowotnej.  

I.Czyż 

S14b/Niezwykłe zasoby 

muzealne w pracy  

z uczniami 

 

Szczegółowe informacje 

5 3 

25.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

 

zainteresowani 

nauczyciele wszystkich 

etapów kształcenia 

●  Prezentacja różnych aspektów kolekcji 

muzealnych w nawiązaniu do podstawy 

programowej wybranych przedmiotów 

humanistycznych. 

● Poznanie niezwykłych zasobów muzealnych. 

● Wirtualne podróże muzealne 

M. 

Tuliszka 

S22/Wielokulturowe 

Pomorze. Języki mniejszości 

narodowych 

 

Szczegółowe informacje 

5 4 

28.10.2019  

godz.  

15:30-18:30 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Wielokulturowość w szkole 

● Wielokulturowość na lekcjach j. kaszubskiego,  

j. niemieckiego, j. ukraińskiego. 

M. 

Tuliszka 

S26b/Znaczenie diagnozy 

edukacyjnej w procesie 

kształcenia uczniów 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

28.10.2019 

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 

S4b/Dziecko  

z doświadczeniem migracji 

  

Szczegółowe informacje 

5 3 

25.10.2019 

godz.  

15:30-17:45 

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 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-9b-jezyk-obcy-wcale-nam-nie-obcy-czyli-jak-uczyc-efektywnie-i-efektownie-subregion-poludniowy/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/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/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/siec-14b-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami-subregion-poludniowy/
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/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/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/siec-4b-dziecko-z-doswiadczeniem-migracji-subregion-poludniowy/
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Subregion słupski i południowy – powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski 

Temat sieci 
Liczba 

spotkań 

Liczba 

godzin 

jednego 

spotkania 

Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

S20/Vademecum kadry 

kierowniczej placówek 

kształcenia specjalnego 

 

Szczegółowe informacje 

5 4 

17.10.2019 

godz.  

9.30-13.30 

SOSW  

w Lęborku 

kadra kierownicza 

placówek kształcenia 

specjalnego 

Omawianie i rozwiązywanie bieżących 

spraw/problemów merytorycznych  

i organizacyjnych placówek 

W. 

Hanuszewicz 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/siec-20-vademecum-kadry-kierowniczej-placowek-ksztalcenia-specjalnego-subregion-slupski-i-poludniowy/

