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KALENDARZ ODN – czerwiec 2020 

 

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE,  KONSULTACJE  

Temat 
Liczba 

godzin 
Forma Data Miejsce Adresat W programie… Koordynator 

Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 26) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

01.06.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę.  

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze 

społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Dorota 

Iwanowicz 

Narzędzia do zdalnej pracy  

 z uczniem: aplikacje interaktywne 

z learningapps (edycja 11) 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztat 

online 

01.06.2020 

godz.  

 10.00-12.15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

 

Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org. Stworzysz własną interaktywną 

krzyżówkę, zadanie z lukami, test i inne. Dowiesz się jak 

założyć wirtualną klasę, udostępniać aplikacje uczniom, 

monitorować ich wykonanie. 

Marek 

Wróblewski 

Webinarium — Diagnoza potrzeb 

uczniów w oparciu o aplikację 

Formularz G/Siute Office 356   

(edycja 1) 

Szczegółowe informacje 

3 webinarium 

01.06.2020 

godz.  

13.00-15.15 

stanowisko 

komputerowe  

dyrektorzy 

szkół   

i placówek 

oświatowych 

Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie sprawowania 

OP/klasach I-III w oparciu  o wykorzystanie aplikacji  

Formularza G Suite i Office 365. 

Bożena Żuk 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-26/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-do-zdalnej-pracy-z-uczniem-aplikacje-interaktywne-z-learningapps-edycja-11/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/webinarium-diagnoza-potrzeb-uczniow-w-oparciu-o-aplikacje-formularz-gsiute-office-356-edycja-1/
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Microsoft Teams — krok po kroku 

— NOWOŚĆ 

(edycja 5) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

02.06.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy   

w usłudze Office 365. 

• •Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące w jednym 

miejscu ludzi, konwersacje i zawartość — wraz   

• z niezbędnymi dla zespołów narzędziami — pozwalające na 

łatwą współpracę i uzyskiwanie lepszych wyników. 

Dorota 

Iwanowicz 

Webinarium — Diagnoza potrzeb 

uczniów w oparciu o aplikację 

Formularz G/Siute Office 356  

(edycja 2) 

Szczegółowe informacje 

3 webinarium 

02.06.2020 

godz.  

13.00-15.15 

stanowisko 

komputerowe  

dyrektorzy 

szkół i 

placówek 

oświatowych 

Diagnoza potrzeb rodziców w zakresie sprawowania 

OP/klasach I-III w oparciu  o wykorzystanie aplikacji 

Formularza G Suite i Office 365. 

Bożena Żuk 

Jak zacząć z Google Meet                     

(13 edycja)                                  

Szczegółowe informacje 

2 
warsztaty 

online 

02.06.2020 

godz.   

10.00-11.30 

stanowisko 

komputerowe 

zainteresowan

i nauczyciele 

Wykorzystaniem narzędzi Google Meets w pracy zdalnej   

z uczniami. Dzięki Google Meets możesz pracować   

i budować relacje z uczniami, niezależnie  od tego, gdzie 

akurat się znajdują. 

Marek 

Wróblewski 

Pierwsza pomoc przedmedyczna 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

03.06.2020 

godz.  

15.00-17.15 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Resuscytacja dzieci i dorosłych z użyciem AED. Opatrywanie 

ran i urazów u dzieci i dorosłych. Postępowanie w nagłych 

zachorowaniach u dzieci i dorosłych: atak drgawek 

(padaczka), cukrzyca, zawał serca, ubytki neurologiczne 

(udar). 

Irena Czyż 

Narzędzia zdalnej edukacji : 

rozwiązania sprzętowe i aplikacje 

interaktywne 

Szczegółowe informacje 

3 
warsztaty 

online 

04.06.2020 

godz. 

 13:30-15:45 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

maksymalnie  

 

Dowiesz się jak tworzyć edukacyjne aplikacje interaktywne   

w learningappps.org., które mogą być wykorzystane   

w edukacji zdalnej jak i w klasie na urządzeniach dotykowych, 

tablicach, monitorach interaktywnych. Dowiesz się jakie 

rozwiązania sprzętowe ułatwią zdalną edukację i pracę 

dydaktyczną w klasie. 

Marek 

Wróblewski 

Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 27) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

04.06.2020 

godz.   

15:00-17:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę. 

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze 

społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Dorota 

Iwanowicz 

Sieć 14b “Niezwykłe zasoby 

muzealne w pracy z uczniami 

“(subregion południowy) 

Szczegółowe informacje 

 

2  

 

IV spotkanie 

sieci 

szkolenie 

online 

04.06.2020 

godz.   

14.30-16.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistyczn

ych uczestnicy 

sieci 

 ,,Wojna trzynastoletnia. Bitwa pod Chojnicami 1454"  

• Wojna trzynastoletnia 

• Historia Zakonu Krzyżackiego 

• Sytuacji Chojnic pod panowaniem krzyżackim 

• Oblężenie Chojnic z kulminacyjną bitwą z 1454 r. 

Marzena 

Tuliszka 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-5/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/webinarium-diagnoza-potrzeb-uczniow-w-oparciu-o-aplikacje-formularz-gsiute-office-356-edycja-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/jak-zaczac-z-google-meet-13-edycja/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zdrowie-dzieci-i-mlodziezy/formy-doskonalenia-9/pierwsza-pomoc-przedmedyczna-3/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/narzedzia-zdalnej-edukacji-rozwiazania-sprzetowe-i-aplikacje-interaktywne/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-27/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/przedmioty-humanistyczne/formy-doskonalenia-3/siec-14b-niezwykle-zasoby-muzealne-w-pracy-z-uczniami-subregion-poludniowy/
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Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 28) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

05.06.2020 

godz.   

14:00-16:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę. 

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się   

ze społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Dorota 

Iwanowicz 

Jak przygotować ucznia do wejścia 

na rynek pracy? 

Szczegółowe informacje 

2 
warsztat 

online 

5.06.2020 

godz.   

10.00-11:30 

stanowiska 

komputerowe 

doradcy 

zawodowi, 

nauczyciele 

przedmiotów 

zawodowych  

zainteresowan

i tematyką 

-Sytuacja na polskim rynku pracy. 

- Tendencje w branżach i nowe zawody. 

• - Jak poruszać się po współczesnym rynku pracy. 

Joanna 

Pawlak - 

Jęczewska 

Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 29) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

08.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę.  

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze 

społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Dorota 

Iwanowicz 

Webinar : Edukacja przez działanie 

— jak uczyć w XXI w.? 

Szczegółowe informacje 

1 
szkolenie 

online 

09.06.2020 

godz.   

16.00-17.00 

stanowisko 

komputerowe 

nauczyciele 

przedszkoli  

 i edukacji 

wczesnoszkol

nej 

Zabawa i działanie to warunek skutecznej edukacji dziecka   

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zapraszamy na 

spotkanie z trenerką Lego Education Academy Ingą Malik, 

która przybliży jak wykorzystując przedmioty codziennego 

użytku zachęcić dzieci do myślenia. Podzieli się również 

inspiracjami jak wykorzystać klocki do prowadzenia 

rozwijających zajęć, zarówno podczas pracy zdalnej jak  

 i wówczas gdy wrócimy do przedszkola i szkoły. 

Marek 

Wróblewski 

Microsoft Teams – krok po kroku – 

NOWOŚĆ 

(edycja 6) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

09.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy   

w usłudze Office 365. 

•Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące   

w jednym miejscu ludzi, konwersacje i zawartość — wraz   

z niezbędnymi dla zespołów narzędziami — pozwalające na 

łatwą współpracę i uzyskiwanie lepszych wyników. 

Dorota 

Iwanowicz 

Korzystaj ze Sway i  Forms   

w edukacji zdalnej 

(edycja 6) 

Szczegółowe informacje 

3 

warsztaty 

online 

 

 

10.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 

Dorota 

Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-28/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/kurs-na-dobry-zawod-szkolnictwo-zawodowe/formy-doskonalenia-7/jak-przygotowac-ucznia-do-wejscia-na-rynek-pracy-2/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-29/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wspieranie-w-rozwoju-dziecka-mlodszego/formy-doskonalenia-2/edukacja-przez-dzialanie-jak-uczyc-w-xxi-w/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-6/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-12/
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Microsoft Teams – krok po kroku – 

NOWOŚĆ 

(edycja 7) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

15.06.2020 

godz.   

14:00-16:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy   

w usłudze Office 365. 

•Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące   

w jednym miejscu ludzi, konwersacje i zawartość — wraz   

z niezbędnymi dla zespołów narzędziami — pozwalające na 

łatwą współpracę i uzyskiwanie lepszych wyników. 

Dorota 

Iwanowicz 

Procedury awansu zawodowego 

Szczegółowe informacje 
3 

szkolenie 

online 

16.06.2020 

godz.   

15.00-17.15 

stanowiska 

komputerowe 

nauczyciele 

stażyści 

ubiegający się 

o awans na 

stopień 

nauczyciela 

kontraktoweg

o oraz 

nauczyciele 

kontraktowi 

ubiegający się 

o stopień 

nauczyciela 

mianowanego 

wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

• Podstawy prawne. 

• Przygotowanie dokumentacji. 

• Postępowanie przed komisją. 

Dorota 

Iwanowicz 

Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 30) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

16.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę.  

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze 

społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Dorota 

Iwanowicz 

Korzystaj ze Sway i  Forms   

w edukacji zdalnej 

(edycja 13) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 

warsztaty 

online 

 

 

17.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 

Dorota 

Iwanowicz 

Korzystaj z Office 365 w edukacji 

zdalnej 

(edycja 31) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 
warsztaty 

online 

22.06.2020 

godz.      

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Office 365 pracuje tak jak Ty: wszędzie. Doskonale znane Ci 

aplikacje i zawsze dostępne, aktualizowane na bieżąco pliki 

ułatwiają i przyspieszają pracę.  

•Twórz klasy oparte na współpracy, łącz się ze 

społecznościami specjalistów z dziedziny nauczania oraz 

komunikuj się z personelem szkoły za sprawą takich usług, 

Dorota 

Iwanowicz 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-7/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/zarzadzanie-jakoscia-pracy-szkoly-i-placowki/formy-doskonalenia/procedury-awansu-zawodowego-10/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-30/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-13/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-z-office-365-w-edukacji-zdalnej-edycja-31/
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jak OneDrive, Teams, Skype i innych — a to wszystko dzięki 

jednej usłudze Office 365 Education. 

Korzystaj ze Sway i  Forms   

w edukacji zdalnej 

(edycja 14) 

Szczegółowe informacje 

 

 

3 

warsztaty 

online 

 

 

23.06.2020 

godz.   

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

Przygotuj szybką ankietę i test korzystając z programu Forms. 

Twórz profesjonalne prezentacje za pomocą Sway. 

Dorota 

Iwanowicz 

Microsoft Teams — krok po kroku 

— NOWOŚĆ 

(edycja 8) 

Szczegółowe informacje 

 

3 
warsztaty 

online 

24.06.2020 

godz.  

16:00-18:15 

stanowisko 

komputerowe  

nauczyciele 

wszystkich 

przedmiotów  

i wszystkich 

etapów 

edukacyjnych 

•Microsoft Teams — oparty na czacie obszar roboczy   

w usłudze Office 365. 

•Teams to całkowicie nowe środowisko gromadzące   

w jednym miejscu ludzi, konwersacje i zawartość — wraz   

z niezbędnymi dla zespołów narzędziami — pozwalające na 

łatwą współpracę i uzyskiwanie lepszych wyników. 

Dorota 

Iwanowicz 

 

https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/korzystaj-ze-sway-i-forms-w-edukacji-zdalnej-edycja-14/
https://www.odn.slupsk.pl/doskonalenie-oferta-szkolen/szkolenia/wirtualny-i-multimedialny-swiat/formy-doskonalenia-8/microsoft-teams-krok-po-kroku-nowosc-edycja-8/

