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KALENDARZ ODN – CZERWIEC 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE

5, 6

Daj szansę każdemu,
daj szansę innemu
- koncepcja pracy szkoły
dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym
Szczegółowe informacje

3

konferencja
informacyjnoszkoleniowa

07.06. 2018
godz.
15.00-17.15

Kościerzyna
sala im.
Lubomira
Szopińskiego w
KDK
Kościerzyna, ul.4
Maja 9

1

nauczyciele
pracujący z uczniem
z
niepełnosprawnością
intelektualną w
stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

Konferencję poprowadzi Małgorzata
Lipska - specj. z zakresu diagnostyki
edukacyjnej oraz organizacji i zarządzania
oświatą, nauczyciel dyplomowany,
edukator, trener. Przedstawi:
 koncepcję PWN dot. pracy szkoły w
zakresie pracy z uczniem z
niepełnosprawnością intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 aktualną wiedzę dot. dotacji w świetle
nowego rozporządzenia, co do
możliwości pozyskiwania środków,

W.Hanuszewicz

5, 6

Daj szansę każdemu,
daj szansę innemu
- koncepcja pracy szkoły
dla uczniów z
niepełnosprawnością
intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

Słupsk
3

konferencja
informacyjnoszkoleniowa

08.06.2018
godz.
15.00-17.15

sala dydaktyczna
Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

Szczegółowe informacje

5

W. Hanuszewicz

W programie:

XIV Pomorskie
Forum Edukacji
Regionalnej
- Wielokulturowe
Pomorze

nauczyciele
pracujący z uczniem
z
niepełnosprawnością
intelektualną
w stopniu
umiarkowanym lub
znacznym

składania wniosków, informacje dot.
nowych kwot dotacji
 nowe propozycje materiałów
ćwiczeniowych i edukacyjnych
Wydawnictwa PWN.
Każdy uczestnik otrzyma od Wyd.PWN
materiały konferencyjne.

14.06.2018
8

forum

godz.
9.00-15.00

Zamek Książąt
Pomorskich
ul. Dominikańska
5-9

„Co nas jednoczy? –
drogi do
niepodległości”

dyrektorzy,
nauczyciele,
pracownicy jst,
pasjonaci
wielokulturowości i
lokalnej tradycji,
zainteresowane
osoby

CZĘŚĆ I. Niepodległa w słowie i pieśni
CZĘŚĆ II. Niepodległa nad morzem
CZĘŚĆ III. Muzyka polska
CZĘŚĆ IV. Meandry niepodległości
Niepodległa w szkole – Opowiedzieć
wolność – panel dyskusyjny

G.Przybylak

Forum towarzyszyć będą: Wystawy, Targi
Książki Regionalistyczne; Spektakl w 50.
rocznicę Marca 68

Szczegółowe informacje

Wojewódzka
Konferencja
Inaugurująca
4, 5

15.06.2018,
5

Pomorski Program
Edukacji Morskiej

konferencja

godz.
10.00-13.30

Narodowe
Muzeum Morskie
w Gdańsku – sala
konferencyjna
w Ośrodku
Kultury Morskiej
w Gdańsku
ul. Tokarska 21-25

Szczegółowe informacje

2

przedstawiciele jst,
dyrektorzy szkół i
placówek
oświatowych,
nauczyciele,
przedstawiciele
klubów żeglarskich
i instytucji
zainteresowanych
prowadzeniem
edukacji morskiej w
różnorodnej formie

W programie m.in.:
 prezentacja Pomorskiego Programu
Edukacji Morskiej, w tym
upowszechnianie edukacji morskiej
i dobrych praktyk w zakresie realizacji
różnorodnych działań morskożeglarskich
 Edukacja morska – perspektywy
rozwoju w województwie pomorskim

I. Poźniak

Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

5.06.2018
godz.
15.30-18.30

Słupsk
sala dydaktyczna nr
29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

MATEMATYKA

Gdańsk

6.06.2018
godz.
15.30-18.30

CEN Gdańsk
al. gen. J. Hallera 14

BIOLOGIA
4
godz.

warsztaty

Jak skutecznie
przygotować ucznia
do konkursów?

1, 2 ,3 ,5

Wykorzystanie dorobku
zrealizowanych
konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza

4
godz.

warsztaty

INFORMATYKA

Szczegółowe informacje
4
godz.

warsztaty

7.06.2018
godz.
15.30-18.30

Słupsk
Zespół Szkół
Agrotechnicznych
w Słupsku
ul. Szczecińska 36

nauczyciele
biologii,
przyrody

nauczyciele
matematyki

nauczyciele
informatyki

 Skuteczne rozwiązania wspierające
ucznia zdolnego w drodze do
sukcesu.
 Analiza pytań konkursowych
i wzorcowych odpowiedzi.
 Analiza odpowiedzi, w tym
odpowiedzi nieszablonowych
uczestników konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej.
 Analiza materiałów do wykorzystania przez nauczycieli w pracy
z uczniami uzdolnionymi
przygotowującymi się
do konkursów i olimpiad.




5

Kursu na wychowawcę
wypoczynku
Szczegółowe informacje

36 godz.
dydaktyc
znych,
kurs
w tym
5 godz.
e-learning

8-9.06.2018
i
15-16.06.2018
piątki od 15.00
soboty od 9.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

3


zainteresowani
nauczyciele








Organizacja wypoczynku dla
dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć w czasie
trwania wypoczynku.
Planowanie pracy opiekuńczej,
wychowawczej i edukacyjnej.
Ruch i rekreacja.
Turystyka i krajoznawstwo.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia praktyczno-techniczne.
Prace społecznie użyteczne.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia
uczestników wypoczynku.

A.Kreft

A.Kreft

A.Kreft

R.Kołosowska

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Kierunek
polityki
państwa

Liczba
godzin

Temat sieci

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI
1, 5

Wychowanie przez czytanie.
Podsumowanie pracy w sieci
(V spotkanie)

05.06.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

5

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

godz.
15.30-17.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
języka polskiego,
nauczyciele
bibliotekarze

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele,
specjaliści



5.06.2018
3
godz.

godz.
15.30-17.30



Szczegółowe informacje

1, 5

Sposoby aktywizowania uczniów
na przedmiotach humanistycznych
Szczegółowe informacje

3
godz.

5. 06.2018
godz.
15.30-17.45




ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

4

nauczyciele
humaniści

podsumowanie pracy w sieci,
propozycje tematów spotkań
na kolejny rok szkolny.

Ewaluacja programu
wychowawczoprofilaktycznego (wywiad
fokusowy)
Podsumowanie pracy sieci

Aktywizacja na zajęciach
humanistycznych metodą
projektową WebQuest.

J.Kierul-Cieślak

R.Kołosowska
M.Maraszkiewicz

M.Tuliszka

