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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 – wrzesień 2019 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

KONFERENCJE 

VII Konferencja Zdrowy 

Pomorzanin pt. Stres 

problemem dzisiejszych 

czasów. Rodzina. Szkoła 

Środowisko 

 

Szczegółowe informacje 

5 konferencja 

27.09.2019 

godz.  

9:00-14:00 

Urząd 

Marszałkowski  

w Gdańsku 

dyrektorzy, 

wicedyrektorzy 

placówek woj. pom., 

nauczyciele 

● Podsumowanie 6. Konferencji Zdrowy Pomorzanin 2018 

● Stres – szczególny rodzaj relacji pomiędzy jednostką  

i otoczeniem 

● Stres u dzieci i młodzieży – od epigenetyki do 

psychopatologii 

● Dziecko z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku 

szkolnym. Jak pomóc? Rola nauczycieli i wychowawców 

● Zrozumieć rodzinę w stresie: mechanizmy, bariery, zasoby 

● Dziecko w sieci wsparcia – środowiskowe formy 

redukujące stres 

● Zrelaksowany uczeń – mindfulness dla dzieci i młodzieży 

● Panel: Stres – jak możemy pomóc dziecku? 

I. Czyż 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/7-konferencja-z-cyklu-zdrowy-pomorzanin-gdansk/
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ADRESAT: WSZYSCY ZAINTERSOWANI NAUCZYCIELE 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

„Moja szkoła  

w zwierciadle”  

– jak skutecznie 

przeprowadzić ewaluację 

wewnętrzna w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

13.09.2019 

godz.  

15:30-19:00 

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 

„Moja szkoła  

w zwierciadle”  

– jak skutecznie 

przeprowadzić ewaluację 

wewnętrzna  

w szkole 

 

Szczegółowe informacje 

5 szkolenie 

16.09.2019 

godz.  

15:30-19:00 

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 

Grywalizacja na języku 

polskim 

 

Szczegółowe informacje 

6 warsztaty 

21.09.2019 

godz. 

9:00-14:00 

sala dydaktyczna 

nr 29 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 

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/
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-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/grywalizacja-na-jezyku-polskim-slupsk/
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Konstruowanie programu 

realizacji 

Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

23.09.2019 

godz.  

15:30 -17:45 

sala dydaktyczna 

nr 28 ODN 

Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

doradcy zawodowi, 

zainteresowani 

nauczyciele 

Budowa i konstrukcja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa 

Zawodowego 

J. Pawlak - 

Jęczewska 

TIK? TAK! czyli ile TIK 

na lekcji języka obcego? 

 

Szczegółowe informacje 

4 warsztaty 

24.09 2019 

godz.  

15:00-18:00 

ODN Chojnice, 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

nauczyciele języków 

obcych 

● Ciekawe aplikacje na lekcji j. obcego i ich bezpośrednie 

zastosowanie. 

● Ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia. 

● Inspiracje do wykorzystania w nauczaniu bezpośrednim 

oraz zdalnym. 

M. Młyńska 

Przygotowanie ucznia  

do udziału w konkursie  

z biologii w ramach 

Pomorskiej Ligi 

Zadaniowej  

"Zdolni z Pomorza" 

 

Szczegółowe informacje 

3 seminarium 

24.09.2019 

godz.  

15:30-17:45 

ODN Chojnice, 

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

zainteresowani 

nauczyciele 

● Analiza zadań z biologii. 

● Analiza wzorcowych odpowiedzi. 
A. Kreft 

  

ADRESAT: NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Jak uczyć programowania 

w klasach I-III: Baltie 
 

 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

17.09.2019 

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 

Baltie 

M. Wróblewski 

Kształtowanie kompetencji 

prospołecznych  

u uczniów 

z niepełnosprawnością 

intelektualną 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

20.09.2019 

godz.  

15:00-19:00 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod/formy-doskonalenia-7/konstruowanie-programu-realizacji-wewnatrzszkolnego-systemu-doradztwa-zawodowego-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/tik-tak-czyli-ile-tik-na-lekcji-jezyka-obcego-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/przygotowanie-ucznia-do-udzialu-w-konkursie-z-biologii-w-ramach-pomorskiej-ligi-zadaniowej-zdolni-z-pomorza-chojnice/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-uczyc-programowania-w-klasach-i-iii-baltie-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/szkola-wspomaga-wychowanie/formy-doskonalenia-6/ksztaltowanie-kompetencji-prospolecznych-u-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-slupsk/
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Doświadczenia z fizyki  

w szkole podstawowej –  

jak przygotować tanie 

zestawy do doświadczeń 

 

Szczegółowe informacje 

3 warsztaty 

25.09.2019 

godz.  

16:00-18:15 

sala dydaktyczna  

nr 29 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele fizyki szkół 

podstawowych 

● Proste zestawy pomiarowe z ogólnie dostępnych 

● Planowanie, przeprowadzenie doświadczeń w grupach 
D. Iwanowicz 

Wykorzystanie metod 

aktywizujących  

w procesie uczenia się  

w edukacji 

wczesnoszkolnej. 

 

Szczegółowe informacje 

5 warsztaty 

27.09.2019 

godz.  

16.00-19.30 

sala dydaktyczna  

nr 28 ODN Słupsk,  

ul. Bałtycka 29 

nauczyciele edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

● Zapoznanie z wybranymi metodami i technikami. 

● Praktyczne wykorzystanie metod w zabawach 

● Zabawy z wykorzystaniem 9 instrumentów muzycznych 

wykonanych przez uczniów. 

E. Wild 

 

 

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 

S19a/Uczeń  

z niepełnosprawnością  

w świetlicy szkoły 

podstawowej 

ogólnodostępnej/ 

integracyjnej. 

 

Szczegółowe informacje 

5 4 

I spotkanie - 24.09.2019, 

godz. 15:30-18:30, 

II spotkanie - 22.10.2019, 

godz. 15:30-18:30, 

III spotkanie - 19.11.2019, 

godz. 15:30-18:30, 

IV  spotkanie - 

14.01.2020,  

godz. 15:30-18:30, 

V spotkanie - 10.03.2020, 

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 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-matematyczno-przyrodnicze/formy-doskonalenia-4/doswiadczenia-z-fizyki-w-szkole-podstawowej-jak-przygotowac-tanie-zestawy-do-doswiadczen-slupsk/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/wykorzystanie-metod-aktywizujacych-w-procesie-uczenia-sie-w-edukacji-wczesnoszkolnej-slupsk/
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/
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S11a/Mały człowiek 

wiele może 

 

Szczegółowe informacje 

4 2 

I spotkanie - 30.09.2019, 

godz. 15:30-17:45 

II spotkanie 

listopad/grudzień 2019 

III spotkanie luty/marzec 

2020 

SP nr 4  

w Słupsku,  

ul. 

Leszczyńskiego 

17 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

z gminy Słupsk 

 Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych form 

aktywności dziecka w edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej. Wykorzystanie metod aktywizujących. 

E. Wild 

S1/Aktywność 

muzyczna dziecka 

 

Szczegółowe informacje 

4 3 

 I spotkanie -  

wrzesień 2019, 

II spotkanie -  

listopad 2019, 

III spotkanie -  

styczeń 2020, 

IV spotkanie -  

marzec 2020 

Instytut Muzyki 

AP Słupsk 

n-le edukacji 

przedszkolnej, klas  

I-III, n-le 

i instruktorzy 

muzyki i rytmiki,  

n-le SOSW, i inni 

zainteresowani 

Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych metod 

rozwijania różnorodnych form aktywności muzycznej 

dzieci: śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, ruchu  

z muzyką i słuchania muzyki. Korelacja muzyki z plastyką. 

E. Misiewicz 

S11b/Mały człowiek 

wiele może 

 

Szczegółowe informacje 

4 2 

I spotkanie - 

wrzesień/październik 

2019 

II spotkanie -  

listopad 2019 

III spotkanie - luty 2020 

IV spotkanie - marzec/ 

kwiecień 2020 

SP Głobino 

nauczyciele 

edukacji 

przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

z gminy Słupsk 

 Poznanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych form 

aktywności dziecka w edukacji wczesnoszkolnej  

i przedszkolnej. Wykorzystanie metod aktywizujących. 

E. Wild 

S27/Aktywna tablica 

 

Szczegółowe informacje 

3 4 
I spotkanie 

wrzesień 2019  

ZS Motarzyno 

ZS Gogolewo 

ZSP Dębnica 

Kaszubska 

nauczyciele 

przedszkola i szkoły 

podstawowej 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/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-1-aktywnosc-muzyczna-dziecka-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/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/siec-27-aktywna-tablica-gmina-debnica-kaszubska/
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Subregion południowy - powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski 

Temat sieci 

Liczba 

spotkań 

 

Liczba 

godzin 

jednego 

spotkania 

Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

S10/Kreatywny 

nauczyciel religii 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

I spotkanie 

23.09.2019,  

godz. 15.30 

II spotkanie -  

listopad 2019, 

III spotkanie -  

luty 2020, 

IV  spotkanie -  

kwiecień 2020 

ODN Chojnice,  

ul. Dworcowa 1 

(budynek 

Technikum nr 2) 

 

nauczyciele 

katecheci 

Dzielimy się doświadczeniem - różne formy i metody na 

zajęciach religii 
M. Tuliszka 

S8b/Jak uczyć 

programowania 

 

Szczegółowe informacje 

4 4 

I spotkanie - 24.09.2019,  

godz. 15:00-18:00, 

II spotkanie - 26.11.2019,  

godz. 15:00-18:00, 

III spotkanie - 11.02.2020,  

godz. 15:30-18:45, 

IV  spotkanie - 

28.04.2020,  

godz. 15:30-18:45 

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/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-10-kreatywny-nauczyciel-religii-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/

