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KALENDARZ ODN - GRUDZIEŃ 2017/2018
Kierune
k
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE i SEMINARIA

5

Strategie zaradcze - wsparcie
dzieci i młodzieży w sytuacjach
kryzysowych
Szczegółowe informacje

05.12.2017
2
godz.

seminarium

godz.
10.00 - 12.30

AP Słupsk, ul.
Bohaterów
Westerplatte 64,
aula 414

1

pracownicy JST,
dyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych,
pracownicy poradni
psychologicznopedagogicznych,
psycholodzy,
pedagodzy,
nauczyciele z powiatu
słupskiego

- Rola Zespołów Zarządzania
Kryzysowego w jst, a funkcje
i zadania szkoły/placówki
oświatowej w podejmowaniu
R.Kołosowska
interwencji kryzysowych.
- Zakres pomocy udzielanej
M.Maraszkiewicz
przez pracowników poradni
psychologiczno pedagogicznej
sytuacji kryzysowej.
- Psychotraumatologia

wczesnego reagowania - jak
pomagać osobom będącym
w traumie incydentalnej?
- Mechanizmy tworzenia
procedur szkolnych na
wypadek kataklizmu lub
innych zdarzeń losowych
zagrażających bezpieczeństwu
dzieci i młodzieży
w przedszkolach, szkołach
i placówkach oświatowych
(idee programu „Bezpieczna
szkoła-bezpieczna przyszłość”
– Bezpieczna „+”).
- Wsparcie szkół i nauczycieli
przez ODN w Słupsku w
zakresie sytuacji kryzysowych.

6

Zdrowie – edukacja – terapia.
Seksualność osób
z niepełnosprawnością.

7
godz.

Szczegółowe informacje

2, 3, 5

Jak oswoić nowe media
w szkole – pomiędzy
zagrożeniami a szansami
do wykorzystania
Szczegółowe informacje

4
godz.

konferencja
naukowometodyczn
a

konferencja

08.12..2017
godz.
9.00-14.30

07.12.2017,
godz. 13.3016.30

Akademia
Pomorska
w Słupsku, ul.
Westerplatte 64,
s. 414

Szkoła
Podstawowa nr 1
w Chojnicach
ul. 31-go
Stycznia 21/23

2

Zainteresowani
nauczyciele szkół
i placówek oraz
rodzice/opiekunowie
dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

Cz.1 Sesja plenarna – wykłady
Cz. 2 Sesje warsztatowopanelowe
1. Skąd wiemy co robią dzieci
i młodzież w internecie i na co
zwracamy uwagę?
2. Typologia i skala zagrożeń co naprawdę jest problemem?
3. Szanse związane
z wykorzystaniem nowych
mediów - od czego zależy by
się spełniły?
4. Profilaktyka zagrożeń
i profilaktyka pozytywna obszary i konkretne przykłady
rozwiązań.

W. Hanszewicz

M. Tuliszka

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
1-2.12.2017
piątek
(13.30-18.00) /
sobota
(9.00-17.00)
8-9.12.2017
piątek
(13.30-18.00) /
sobota
(9.00-17.00)
Psychotraumatologia wczesnego
reagowania
5

8-9.12.2017
16

warsztaty

Szczegółowe informacje

piątek
(13.30-18.00) /
sobota
(9.00-17.00)
15-16.12.2017
piątek
(13.30-18.00) /
sobota
(9.00-17.00)
15-16.12.2017
piątek
(13.30-18.00) /
sobota
(9.00-17.00)

Powiatowy
Zespół Szkół nr 2
w Kościerzynie
ul. Wybickiego 1

nauczyciele,
psycholodzy
i pedagodzy szkolni
z powiatu
kościerskiego

Zespół Szkół
Gimnazjalnych
i Ogólnokształcąc
ych w
Człuchowie im.
S. Czarnieckiego
ul. Kusocińskiego
1

nauczyciele,
psycholodzy
i pedagodzy szkolni
z powiatu
człuchowskiego

Szkoła
Podstawowa nr 8
w Lęborku
sala nr 15
ul. Mireckiego 10

nauczyciele,
psycholodzy
i pedagodzy szkolni
z powiatu lęborskiego

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 8

nauczyciele,
psycholodzy
i pedagodzy szkolni
z powiatu
kwidzyńskiego

Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli
w Chojnicach
ul. Świętopełka 3

nauczyciele,
psycholodzy
i pedagodzy szkolni
z powiatu
chojnickiego

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolne,
którzy uczestniczyli w
części I i II warsztatów

Małe dziecko chce się bawić
1.

Moduł III: Zimo baw się z nami

5
godz.

warsztat

01.12.2017
godz.
15.00-19.00

Szczegółowe informacje

3

Podstawowym celem szkolenia
jest rozwój umiejętności
uczestników w zakresie
podejmowania kontaktu,
interwencji i planowania działań
wobec straumatyzowanych
uczniów i ich
rodziców/opiekunów oraz
planowania interwencji
systemowych.

R.Kołosowska

Poznanie różnych technik
plastycznych, które można
wykorzystać w pracy z dziećmi
w okresie jesienno-zimowym.

E. Wild

6

Komunikacja wspomagająca
i alternatywna (AAC)
cz. 2; Gesty i pomoce niskiej
technologii wspierające
komunikację z dzieckiem
niemówiącym lub z dzieckiem
z zaburzoną komunikacją

01.12. 2017
piątek -godz.
15.00 -19.30
16
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

4

Kurs na dobry zawód
Nawigator – mechanik. Zajęcia
z zakresu doradztwa
zawodowego

3
godz.

kurs

2.12.2017
sobota
godz.
9.00 -17.00

05.12.2017
godz.
11.35-13.15

Szczegółowe informacje

2, 4

Matematyczne zabawy
nawigacyjne na mapie morskiej.
III edycja

3
godz.

warsztaty

06.12.2017
godz.
15.00-17.30

warsztaty
muzyczne:

07.12.2017
godz.
15.30-18.30

Szczegółowe informacje

Szanty i pieśni kubryku
5

4
godz.

Szczegółowe informacje

Zrozumieć atom – część II
2
Szczegółowe informacje

2

Jak pracować metodą projektu
w edukacji wczesnoszkolnej
Szczegółowe informacje

2
godz.

5
godz.

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, którzy
uczestniczyli w części
I warsztatów

Wprowadzenie do zagadnień
związanych z rozbudowywaniem
zestawu pomocy do
komunikowania się z dzieckiem
niemówiącym lub z dzieckiem
z zaburzoną komunikacją na
etapie edukacji przedszkolnej i w
klasach I-III szkoły podstawowej

Zespół Szkół
Mechanicznych
i Logistycznych
w Słupsku

doradcy zawodowi,
wychowawcy,
nauczyciele
odpowiedzialni za
doradztwo zawodowe
w szkole

- Nawigacja statku.
- Przyrządy nawigacyjne.
- Działanie silnika.

I. Poźniak

nauczyciele
matematyki, przyrody,
biologii, geografii
i trzyosobowe zespoły
uczniowskie
reprezentujące szkołę

Podstawy nawigacji, określanie
kierunków na mapie morskiej,
wyznaczanie kursów, określanie
pozycji

I.Poźniak

Centrum
Edukacji
MorskoŻeglarskiej przy
SP nr 9
w Słupsku
ul. Małachowskiego 9
Młodzieżowy
Dom Kultury
w Słupsku
ul. Szarych
Szeregów 8

nauczyciele
instruktorzy muzyki,
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

1.Szanty
2.Pieśni kubryku
3.Dobór repertuaru

warsztaty

07.12.2017
godz.
15.00-17.30

I LO w Słupsku
ul. Szarych
Szeregów 15

nauczyciele
matematyki, fizyki,
chemii

Doskonalenie umiejętności
nauczycieli w posługiwaniu się
wojskowymi przyrządami
do pomiaru promieniowania beta
i gamma oraz odzieżą ochronną
przed skażeniami.

warsztat

08.12.2017
godz.
15.30-19.30

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Zastosowanie i wykorzystanie
metody projektu w edukacji
wczesnoszkolnej

4

W. Hanszewicz

E. Misiewicz

I.Poźniak

E. Wild

1

Jak realizować nową podstawę
programową z języka polskiego
w szkole podstawowej i dobrze
przygotować ucznia do
egzaminu po VIII klasie?

3
godz.

warsztaty

14.12.2017
godz.
15.00-17.30

szkoła w Lębork
dokładne miejsce
podamy wkrótce

zainteresowani
nauczyciele, poloniści
klas IV-VII

18.12.2017
godz.
11.00-14.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele szkół i
placówek pracujący
z dzieckiem/młodzieżą
z niepełnosprawnością

Szczegółowe informacje

6

Stres w pracy nauczyciela
pracującego z dzieckiem /
uczniem niepełnosprawnym

4
godz.

seminarium

Szczegółowe informacje

Planowanie pracy, realizacji
podstawy programowej z języka
polskiego.
Praca z uczniem pod kątem
przygotowania go do nowego
egzaminu po klasie VIII

J.Kierul-Cieślak

Jak radzić sobie z własnym
stresem?

W. Hanszewicz

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2017/2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI

1, 5

Wspieranie kompetencji kluczowych
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Szczegółowe informacje

6

Rewalidacja indywidualna w procesie
nauczania i wychowania szkoły
podstawowej
Szczegółowe informacje

2
godz.

4
godz.

04.12.2017
godz.
16.00-18.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

11.12.2017
godz.
15.30-18.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

5

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Zabawy i ćwiczenia ortograficzne.
Ortografia na wesoło.

nauczyciele
realizujący zajęcia
rewalidacji
zapisani do sieci
słupskiej

Uczeń słabowidzący na zajęciach
rewalidacji.
Wymiana doświadczeń między
nauczycielami – panel dyskusyjny
w zespole.

E. Wild

W. Hanuszewicz

Kreatywny nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych

2, 5

2, 3

1, 3, 5

Kierunek
polityki
państwa

Znaczenie refleksji w pracy zawodowej
nauczyciela
Szczegółowe informacje

Efektywne wykorzystanie TIK
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Szczegółowe informacje
Szkoła wspomaga wychowanie.
Wzmacnianie kluczowych
umiejętności interpersonalnych
nauczyciela
Szczegółowe informacje

Temat sieci

2
godz.

14.12.2017
godz.
15.00-16.30

3
godz.

19.12.2017
godz.
15.00-17.25

3
godz.

19.12.2017
godz.
15.30-17.30

Liczba
godzin

Data

Znaczeniem refleksji w doskonaleniu
zawodowym nauczycieli.
Przykłady refleksyjnych zagadnień
przydatnych w pracy.

I.Czyż

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
przedszkoli
i klas I-III

Wstęp do programowania w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

M. Tuliszka

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele,
specjaliści

Determinanty procesu diagnozy
psychopedagogicznej dziecka w roli
(nie tylko) ucznia w szkole.

R. Kołosowska

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

6

6

Rewalidacja indywidualna
w procesie nauczania
i wychowania szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje

Rewalidacja indywidualna
w procesie nauczania i wychowania
szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje

4
godz.

07.12.2017
godz.
15.00-18.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

4
godz.

07.12.2017
godz.
15.00-18.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

6

nauczyciele
realizujący zaj.
rewalidacji
zapisani do sieci
- grupy I
nauczyciele
realizujący zaj.
rewalidacji
zapisani do sieci
– grupy II

Uczeń słabowidzący na zajęciach rewalidacji.
Wymiana doświadczeń między nauczycielami
– panel dyskusyjny w zespole.

Uczeń z autyzmem i z Zespołem Aspergera.
Wymiana doświadczeń nauczycieli – panel
dyskusyjny w zespole.

W. Hanuszewicz

W. Hanuszewicz

Kreatywny nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych

2, 3, 5

Jak oswoić nowe media w szkole pomiędzy zagrożeniami a szansami
do wykorzystania

4
godz.

07.12.2017
godz.
13.30-16.30

Szkoła
Podstawowa nr
1 w Chojnicach
ul. 31-go
Stycznia 21/23

Szczegółowe informacje

nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

1. Skąd wiemy co robią dzieci i młodzież
w internecie i na co zwracamy uwagę?
2. Typologia i skala zagrożeń – co naprawdę
jest problemem?
3. Szanse związane z wykorzystaniem
nowych mediów – od czego zależy by się
spełniły?
4. Profilaktyka zagrożeń i profilaktyka
pozytywna – obszary i konkretne przykłady
rozwiązań.

I.Czyż

Zachęcamy nauczycieli: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii i przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne, do
zgłaszania uczniów gimnazjów, siódmych klas szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału
w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza.
Nauczycielu - jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, poznawać i doskonalić swoje umiejętności, odczuwają radość i satysfakcję
z podejmowanych nietypowych działań - to miejsce właśnie dla nich.

ZGŁOŚ SZKOŁĘ DO 5 GRUDNIA 2017
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE KLIKNIJ TUTAJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KLIKNIJ TUTAJ
7

