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KALENDARZ ODN - STYCZEŃ 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJA
5

Erasmus+ w pytaniach i
odpowiedziach. Pokaż projekt.
Podziel się doświadczeniem.
Zainspiruj!
Szczegółowe informacje

5

konferencja

24.01.2018
godz.
11.00-15.00

AP w
Słupsku, ul.
Bohaterów
Westerplatte
64, aula 414

1

szkoły realizujące
program
Erasmus+ lub
placówki chcące
do niego
przystąpić

Przykłady dobrych praktyk w realizacji
projektu,
Prezentacja i odpowiedzi ekspertów przedstawicieli FRSE

I.Poźniak

Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

1, 2

Podnoszenie kompetencji uczniów
z matematyki z wykorzystaniem
nowoczesnych metod i technik

5
godz.

warsztaty

15.01.2018
godz.
15.00-18.45

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

15 styczeń
godz.
15.30-19.00

Centrum
Zdrowia
Psychicznego
w Słupsku, ul.
Obrońców
Wybrzeża 4

Szczegółowe informacje

3, 5

Dzieci i młodzież w internecie.
Bezpieczne użytkowanie urządzeń
mobilnych i portali
społecznościowych.

5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

5

Budowanie pozytywnych relacji
w środowisku szkolnym.
Zasady skutecznej komunikacji
interpersonalnej

7
godz.

kurs

17.01.2018
godz.
15.00-19.45

Szczegółowe informacje

1, 2

Monitorowanie efektów
kształcenia przez dyrektora szkoły
Szczegółowe informacje

10
godz.

17.01.2018
godz.
14.00-17.30
kurs
18.01.2018
godz.
14.00-17.30

nauczyciele
matematyki
szkoły
podstawowej i
gimnazjum oraz
zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

zainteresowani
nauczyciele,
wychowawcy

Style i strategie uczenia się
Teoria inteligencji wielorakich
Cykl skutecznego uczenia się
Poznaj swoje preferencje w zakresie
uczenia się oraz dominującą stronę.

J.Paczkowski





Cyberprzemoc.
E-uzależnienia.
Trudne drogi dorastania. Rozwojowo
-kliniczny kontekst zjawiska
patologicznego korzystania
z nowych mediów przez dzieci
i młodzież.
Jaka jest rola jest szpitala psychiatrycznego w leczeniu e-uzależnień?

M.Maraszkiewicz




sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

nauczyciele,
wychowawcy

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
zainteresowani
nauczyciele

2

●
●
●
●

Zasady skutecznej komunikacji
interpersonalnej.
Relacje w środowisku szkolnym:
nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic,
nauczyciel – nauczyciel, nauczyciel –
dyrektor.

1.
2.
3.

Ocenianie szkolne.
Organizacja wewnątrzszkolnych
badań osiągnięć uczniów.
Formułowanie wymagań.

M.Maraszkiewicz

D.Iwanowicz

Zrozumieć atom – część III
1 ,2
Szczegółowe informacje

2
godz.

warsztaty

18.01.2018
godz.
15.00-16.30

Słupsk

nauczyciele
matematyki,
fizyki, chemii

Promieniowanie rentgenowskie –
działanie, pomiary i wpływ na organizm
człowieka.

I.Poźniak



1, 2

Nauczanie matematyki w nowym
kształcie
w 8-letniej szkole podstawowej

3
godz.

warsztaty

18.01.2018
godz.
15.30-17.30

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele
matematyki
szkoły
podstawowej
i gimnazjum

18.01.2018
godz.
15.30-19.15

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Instytut
Muzyki AP w
Słupsku, ul.
Partyzantów
27

nauczyciele klas
I-III; nauczyciele
muzyki klas IVVII, instruktorzy
muzyki,
nauczyciele
wychowania
muzycznego

Szczegółowe informacje

5

Emisja i higiena głosu w pracy
nauczyciela - ćwiczenia
praktyczne

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

Polskie tańce narodowe
1, 5

1, 5

Szczegółowe informacje

Praca z dzieckiem z rodziny
dysfunkcjonalnej
Szczegółowe informacje

2
godz.

5
godz.

warsztaty

warsztaty

19.01.2018
godz.
15.30-17.00

20.01.2018
godz.
9.00-12.15

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

3

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

Analiza elementów edukacji
matematycznej wg nowej podstawy
programowej
 Przygotowanie do egzaminów
zewnętrznych z matematyki po 8letniej szkole podstawowej
 Projektowanie cyklu spotkań na temat
edukacji matematycznej w szkole
podstawowej
Po warsztatach nauczyciel:
 zna budowę aparatu głosowego,
fizjologię narządów biorących udział
w procesie mowy,
 wie jak prawidłowo operować głosem
w pracy pedagogicznej, wie jak
zadbać o swój głos.
Poznanie kroków i prostych układów
choreograficznych polskich tańców
narodowych:
 polonez,
 krakowiak,
 kujawiak,
 oberek,
 mazur.
 Uwarunkowania i mechanizmy
charakterystyczne dla rodziny
dysfunkcjonalnej, psychologiczne
podłoże funkcjonowania dziecka w
sferze emocjonalnej i społecznej
 Prawidłowe rozpoznawanie
problemów dziecka - diagnoza,
sposoby pracy
 Korygujące metody wychowawcze do
problemów przejawianych przez
dziecko

J.Paczkowski

E. Wild

Ewa Misiewicz

R.Kołosowska

6

1

Komunikacja wspomagająca
i alternatywna (AAC)
cz. 3; Wykorzystanie pomocy
wysokiej technologii do
wspierania komunikacji z
dzieckiem niemówiącym lub z
dzieckiem z zaburzoną
komunikacją
Szczegółowe informacje
Nauczanie angielskiego
słownictwa fachowego
Szczegółowe informacje

2, 3, 5

1

Google jako narzędzie
wspomagające pracę szkoły. Jak
za pomocą Google można
kształtować kompetencje
społeczne i obywatelskie
młodzieży?
Szczegółowe informacje
Jak realizować nową podstawę
programową z języka polskiego
w szkole podstawowej i dobrze
przygotować ucznia do egzaminu
po VIII klasie?

10
godz.

5
godz.

7
godz.

3
godz.

warsztat

kurs

warsztat

warsztat

20.01.2018
godz.
9.30-17.00

22.01.2018
godz.
15.30-19.00

3, 5

Szczegółowe informacje

5 godz.

warsztat

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

nauczyciele
języków obcych
wszystkich
poziomów
kształcenia

22.01.2018
godz.
15.00-19.45

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

23.01.2018
godz.
15.00-17.30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

23.01.2018
godz.
15.30-19.00

Centrum
Zdrowia
Psychicznego
w Słupsku, ul.
Obrońców
Wybrzeża 4

Szczegółowe informacje
Zjawisko cyberprzemocy.
Niemoc współczesnych czasów?
Jak można pozyskać fundusze dla
szkoły na edukację związaną
z cyberprzemocą?

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

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

4

Wprowadzenie do zagadnień związanych
z budowaniem 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
● specyfika pracy ze słownictwem
specjalistycznym,
● narzędzia pracy,
● ewaluacja

Gmail.
Dysk google.
Udostępnianie dokumentów i ich
tworzenie.

M.Maraszkiewicz



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

J.Kierul-Cieślak

Cyberprzemoc – zjawisko z punktu
widzenia socjologicznego/
psychologicznego/ psychiatrycznego.
Skutki doznawania cyberprzemocy.
Rodzaje cyberprzemocy.
Pomoc dla sprawcy/ofiar
cyberprzemocy.

M.
Maraszkiewicz




zainteresowani
nauczyciele

D. Werbińska




zainteresowani
nauczyciele

zainteresowani
nauczyciele,
poloniści klas IVVII

W. Hanszewicz





SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2017/2018
Kierunek
polityki
państwa

Liczba
godzin

Temat sieci

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI

1, 2, 5

Wspieranie rozwoju dziecka w
kształtowaniu kompetencji
kluczowych w edukacji
wczesnoszkolnej i przedszkolnej
(II spotkanie)

08.01.2018.
godz.
16.00-18.00

Przedszkole w
Jezierzycach

2
godz.

16.01.2018
godz.
15.30-17.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

2
godz.

19.01.2018
godz.
15.30-17.00

Instytut Muzyki
AP w Słupsku,
ul. Partyzantów 27

4
godz.

20.01.2018
godz.
10.30-14.30

Zespół Szkół
w Borowym
Młynie,
ul. Kaszubska 1

nauczyciele nauczający
języka kaszubskiego

3
godz.

25.01.2018
godz.
15.00-17.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych
wszystkich poziomów
edukacyjnych

2
godz

nauczyciele wychowania
przedszkolnego
z gminy Słupsk

Różne formy plastyczne
w edukacji przedszkolnej.

E. Wild

Czytać każdy może.

J. Kierul-Cieślak

Polskie tańce narodowe

E.Misiewicz

Malowanie na szkle.

G.Przybylak

Tajemniczy świat
eksperymentów.

I.Czyz

Szczegółowe informacje

1, 5

Wychowanie przez czytanie
(II spotkanie)
Szczegółowe informacje

1, 5

1, 5

1, 2, 5

Kreatywny nauczyciel muzyki
(II spotkanie)
Szczegółowe informacje
Ciekawe lekcje języka kaszubskiego
(III spotkanie)
Szczegółowe informacje
Kreatywny nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych
(III spotkanie)
Szczegółowe informacje

5

nauczyciele języka
polskiego, nauczyciele
bibliotekarze, inni
zainteresowani
nauczyciele z subregionu
słupskiego
nauczyciele muzyki
i instruktorzy muzyki,
w szczególności z małym
stażem zawodowym

Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

1, 5

Szkoła wspomaga wychowanie.
Wzmacnianie kluczowych
umiejętności interpersonalnych
nauczyciela
(II spotkanie)

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

R.Kołosowska/
M.Maraszkiewi
cz




D.Werbińska

3
godz.

09.01.2018
godz.
15.30-17.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele, specjaliści

2
godz.

09.01.2018
godz. 15.3017.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele języka
angielskiego

3
godz.

10.01.2018
godz.
15.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zajęcia dla nauczycieli,
którzy uczestniczyli
w pierwszym spotkaniu

Wstęp do programowania.

M.Tuliszka

3
godz.

12.01.2018
godz.
15.30-17.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele katecheci

Analiza zachowań uczniów
w związku z przeżywanymi
trudnościami emocjonalnospołecznymi.

M.Tuliszka

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele przedszkoli,
klas I-III, SOSW,
nauczyciele i instruktorzy
muzyki, opiekunowie
świetlic szkolnych i
wszyscy zainteresowani

Aktywne słuchanie muzyki
klasycznej w edukacji wczesnej
dziecka.

E.Misiewicz

Szczegółowe informacje

1, 5

Metodyczne Espresso:
rozmowy o metodyce nauczania
języka obcego przy kawie
(I spotkanie)
Szczegółowe informacje

2

1, 5

1,5

Efektywne wykorzystanie TIK
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
(II spotkanie)
Grupa I i II
Szczegółowe informacje
Wymiar i zadania katechezy we
współczesnym świecie
(II spotkanie)
Szczegółowe informacje
Kreatywny nauczyciel muzyki
(II spotkanie)
Grupa I i II

2
godz.

12.01.2018
godz.
15.30-17.00

Szczegółowe informacje

6

Jak powtarzać?
Jak przygotowywać do
egzaminu?

Wychowanie przez czytanie
(II spotkanie)

1, 5

2
godz.

18.01.2018
godz.
16.00-17.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

2
godz.

18.01.2018
godz.
16.00-17.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

3
godz.

24.01.2018
godz.
15.00-17.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Liczba
godzin

Data

Szczegółowe informacje
Nauczanie języka angielskiego
w kontekście myślenia o przyszłości
(II spotkanie)

1, 5

Szczegółowe informacje
Kreatywny nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych
(III spotkanie)

1, 2

Szczegółowe informacje

Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Miejsce

nauczyciele języka
polskiego, nauczyciele
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele z subregionu
południowego
nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
nauczający języka
angielskiego
nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych
wszystkich poziomów
edukacyjnych

Czytać każdy może.

J.KierulCieślak

Zabawy zimowe w języku
angielskim w edukacji małego
dziecka.

D.Werbińska

Tajemniczy świat eksperymentów

I.Czyż

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion słupski i południowy – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI, CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

1, 6

Dla kadry kierowniczej placówek
kształcenia specjalnego
(subregion południowy i słupski)
(II spotkanie)

4
godz.

11.01.2018
godz.
10.00-14.00

SOSW
w Kościerzynie
ul. Słoneczna 1

Szczegółowe informacje

7

dyrektorzy
i wicedyrektorzy
placówek
kształcenia
specjalnego (ZSS,
SOSW)





Rola dyrektora we wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań w
szkole.
Realizacja zadań Programu „Za
Życiem” – pierwsze doświadczenia,
uwagi i spostrzeżenia.

W.Hanuszewicz

