OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU
AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R.
doskonalenie: 502 644
ul. Poniatowskiego 4a
tel./faks: 59 84 23 567
76-200 Słupsk
www.odn.slupsk.pl

e-mail: kursy@odn.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

KALENDARZ ODN – KWIECIEŃ 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba

godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

● Gotowe ćwiczenia, które wystarczy
wyświetlić uczniom by zrealizować
NPP przygotowane w trzech
darmowych środowiskach
programistycznych
● Ćwiczenia dla uczniów
najmłodszych w oparciu o
infografiki (bez liter i cyfr)
● Programowanie z udziałem ucznia z
niepełnosprawnością (w tym
intelektualną)
● Działanie metodą „przeciągnij i
upuść”
● Sposoby przygotowania pracowni
● Analiza potrzeb nauczycieli

W.
Hanuszewicz

KONFERENCJE

1,6

Programowanie w edukacji
wczesnoszkolnej – gotowe
ćwiczenia pomocne przy realizacji
podstawy programowej
Szczegółowe informacje

3,5
godz.

konferencja

Słupsk
ul.
nauczyciele edukacji
Poniatowskiego
18.04. 2018
wczesnoszkolnej
4a
szkół
(sala na parterze
ogólnodostępnych
godz.
PK "Dolina
integracyjnych,
15.00-17.30
Słupi"/ODR)
specjalnych
wejście od
ul. Poniatowskiego

1

Pomorskie drogi do Niepodległej
5
Szczegółowe informacje

1,6

Programowanie w edukacji
wczesnoszkolnej – gotowe
ćwiczenia pomocne przy realizacji
podstawy programowej
(Chojnice)
Szczegółowe informacje

23.04.2018
3
godz.

konferencja

godz.
12.00-15.30

24.04.2018
3,5
godz.

konferencja

godz.
15.00-17.30

Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka
w Słupsku
ul. Jaracza 18a

Centrum
EdukacyjnoWdrożeniowe
w Chojnicach,
ul. Piłsudskiego
30 a

2

● Alternatywa dla pracowni
tabletowych
Dodatkowo: każdy uczestnik otrzyma
książkę-niespodziankę
● Koncert artystyczny
● Wykład wprowadzający –
Wizerunek pomorskiego patrioty
sprzed stu lat
dyrektorzy,
● Panel dyskusyjny – Jak być patriotą
nauczyciele różnej
w czasach pokoju? Jak być patriotą
specjalności
dnia codziennego?
● Patriotyzm dnia codziennego
w utworach literackich
● Koncert artystyczny
● Gotowe ćwiczenia, które wystarczy
wyświetlić uczniom by zrealizować
NPP przygotowane w trzech
darmowych środowiskach
programistycznych
● Ćwiczenia dla uczniów
najmłodszych w oparciu
nauczyciele edukacji
o infografiki (bez liter i cyfr)
wczesnoszkolnej
● Programowanie z udziałem ucznia
szkół
z niepełnosprawnością (w tym
ogólnodostępnych
intelektualną)
integracyjnych,
● Działanie metodą „przeciągnij
specjalnych
i upuść”
● Sposoby przygotowania pracowni
● Analiza potrzeb nauczycieli
● Alternatywa dla pracowni
tabletowych
Dodatkowo: każdy uczestnik otrzyma
książkę-niespodziankę

R.Kołosowska
J.Kierul-Cieślak

W.Hanuszewicz

Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma
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Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

5, 6

Umiejętności terapeutyczne
nauczyciela
Szczegółowe informacje

5, 6

Jak skutecznie stymulować
rozwój mowy dziecka na
zajęciach edukacyjnych

07.04.2018
10
godz.

kurs

10.04.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje\

3, 5

Uzależnienia behawioralne
dzieci i młodzieży
Szczegółowe informacje

1, 5

Jak nie zmarnować ucznia
zdolnego? Książka kluczem do
sukcesu

godz.
9.00-15.30

godz.
15.30-19.30

11.04.2018
5
godz.

warsztat

godz.
15.30-19.30

17.04.2018
2
godz.

seminarium

Szczegółowe informacje

godz.
14.30-16.00

18.04.2018
3

Psychologiczno-socjologiczne
aspekty cyberprzemocy
Szczegółowe informacje

5
godz.

warsztat

godz.
15.30-19.3

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

bibliotekarze
nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadgimnazjalnych
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

3

zainteresowani
nauczyciele

 Istota pomocy psychologicznopedagogicznej – narzędzia pomagania,
warunki i zasady oraz blokady
pomagania,
 Praktyczne ćwiczenia umiejętności
udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w kontakcie
indywidualnym z uczniami
 Zaburzenia emocji i zachowania dzieci
 Nauczyciel wie, jak rozwijać mowę
u dziecka, aparat artykulacyjny,
oddechowy, aby skutecznie wpływać
i zapobiegać wadom wymowy.
 Poznanie zabaw z wykorzystaniem
intencjonalnie wybranego materiału
ułatwiającego rozwój mowy.
 Rodzaje uzależnień behawioralnych
 Rozpoznawanie uzależnień
behawioralnych
 Jak przeciwdziałać uzależnieniom
 Książka wcale nie jest w odwrocie
 To nieprawda, że młodzież nie czyta
 Młodzież ma swoje ambicje. Jak je
rozwijać?
 Sposoby motywowania ucznia do
pracy
 Definicja cyberprzemocy
 Rodzaje cyberprzemocy
 Przykłady cyberprzemocy
 Jak możemy reagować na
cyberprzemoc

R.Kołosowska

E. Wild

M.
Maraszkiewicz

G.Wieczorek

M.
Maraszkiewicz

2

Prawdy i mity o roślinach
leczniczych
(Chojnice)

18.04.2018
6
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

Metody i strategie rozwijania
kompetencji czytelniczych u
dziecka młodszego
1, 5
(Chojnice)

godz.
15.00-19.30

18.04.2018
5
godz.

warsztat

godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

Szczegółowe informacje

Metody i strategie rozwijania
kompetencji czytelniczych u
dziecka młodszego
1, 5
(Chojnice)

18.04.2018
5
godz.

warsztat

godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

Szczegółowe informacje

4

zainteresowani
nauczyciele

nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciele
przedszkola i
edukacji
wczesnoszkolnej

nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciele
poloniści starszych
klas szkół
podstawowych i
szkół
ponadgimnazjalnych

 Degustacja herbat i naparów
ziołowych.
 Czym otruto Sokratesa?
 Czy czystek jest naprawdę rośliną
leczniczą?
 Co rodzi żyworódka?
Celem szkolenia jest:
 rozwijanie umiejętności organizowania
sytuacji edukacyjnych służących
doskonaleniu umiejętności czytania;
 pokazanie niekonwencjonalnych
sposobów doskonalenia umiejętności
czytania dzieci młodszych,
 prezentacja technik i metod pracy z
dzieckiem;
 prezentacja gamy różnorodnych
ćwiczeń doskonalących umiejętność
czytania;
 odkrywanie u dzieci ich własnych
możliwości twórczych poprzez
działania z tekstami poetyckimi.

I.Czyż

G.Wieczorek

 Szkolenie dostarcza teoretycznej wiedzy i
praktycznych umiejętności niezbędnych do
upowszechniania edukacji czytelniczej i
medialnej oraz poprawy czytelnictwa
uczniów.
 Prezentowane będą skuteczne metody pracy
G.Wieczorek
z czytelnikiem oraz narzędzia niezbędne do
wykorzystania w pracy nauczyciela.
 W trakcie zajęć zaprezentowane będą metody
aktywizujące i motywujące uczniów do
czytania oraz sposoby odkrywania własnych
możliwości twórczych poprzez pracę z tekstami
poetyckimi.

Awans zawodowy nauczyciela
- aspekty prawne,
przygotowanie dokumentacji

19.04.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

5

Kurs kierownika wycieczek
szkolnych
Szczegółowe informacje

Wielokulturowe wiosenne
warsztaty artystyczne.
Technika filcowania na sucho
1, 5

godz.
15.00-18.45

19.04.2018
6
godz.

kurs

godz.
15.15-19.45

19.04.2018
5
godz.

warsztat

(Chojnice)

godz.
15.00-18.45

zainteresowani
nauczyciele

Nabycie wiedzy prawnej i umiejętności
interpretowania prawa z zakresu wymagań
dotyczących poszczególnych stopni awansu
zawodowego, trybu działania komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych,
sposobu odbywania stażu i realizacji
wymagań na poszczególne stopnie

A.Grzeszczak

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

 Organizacja wycieczek szkolnych/imprez.
 Transport autokarowy w turystyce.
 Bezpieczeństwo życia i zdrowia
uczestników wycieczek / imprez szkolnych.
 Organizacja pracy kierownika grupy
wycieczek szkolnych / imprez.
 System ubezpieczeń w turystyce
 Szczegółowe omówienie zasad
postępowania w sytuacjach trudnych.

A.Grzeszczak

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

osoby, które chcą
rozwijać i doskonalić umiejętności
plastyczne,
interesują się sztuką,
chcą poznać
techniki filcowania

 Co to jest filcowanie - poznanie techniki
filcowania.
 Podstawowe materiały potrzebne w tej
technice.
 Technika filcowania „na sucho” wykonanie ozdób i symboli wiosennych
różnych kultur.

G.Przybylak

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

4

Kurs na dobry zawód
– rehabilitant
Szczegółowe informacje

1

Ruch dla uczenia się – metody
normalizujące funkcjonowanie
dziecka w sferze percepcyjnomotorycznej
Szczegółowe informacje

sala dydaktyczna

3
godz.

8
godz.

warsztaty

warsztaty

20.04.2018

nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

21.04.2018

sala dydaktyczna

godz.
9.00-15.00

nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

5

doradcy zawodowi,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

 Zapoznanie uczestników z zawodem
rehabilitanta
 Przykładowe ćwiczenia praktyczne

Poznania różnorodnych kreatywnych
metod i technik w pracy indywidualnej z
zakresu funkcjonowania dziecka w sferze
percepcyjno-motorycznej

J. PawlakJęczewska

E. Wild

5

Tutoring – metoda pracy
rozwojowej z uczniami
Szczegółowe informacje

21.04.2018
5
godz.

warsztat

godz.
9.00 -12.45

21.04.2018

1, 5

Trening kreatywności

Szczegółowe informacje

1, 5

5, 6

Od słowa do teatru
Szczegółowe informacje

Dziecko z chorobą
nowotworową w przestrzeni
szkolnej

5
godz.

kurs

21.04.2018
5
godz.

warsztaty
teatralne

3

Szczegółowe informacje

godz.
10.00-14.00

24.04.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

Facebook, Instagram,
Snapchat – wpływ mediów
społecznościowych na
psychikę dzieci i młodzieży

godz.
9.00-12.45

godz.
15.00-19.00

25.04.2018
5
godz.

warsztat

godz.
15.30-19.30

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Ośrodek
Teatralny
Rondo Słupsk
ul. Niedziałkowskiego 5

zainteresowani
nauczyciele oraz
instruktorzy

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

6

 Poznanie tutoringu jako metody pracy
rozwojowej z uczniem
 Podniesienie umiejętności stawiania
pytań otwartych w motywowaniu ucznia
 Zwiększenie zasobów swojego
warsztatu dydaktycznego
 Kreatywne myślenie – do czego
potrzebne nam jest kreatywne myślenie.
 Jak rozbudzić własną kreatywność
i nauczyć się kreatywnego myślenia.
 Typy osobowości, a kreatywne
myślenie.
 Etapy kreatywnego myślenia
 Praktyczne metody i techniki
pobudzania myślenia kreatywnego.
 Stosowanie różnorodnych technik
teatralnych.
 Elementarne zadania aktorskie
„na wesoło”.
 Interaktywne działania animacyjne
z zastosowaniem tekstów literackich.
 Konstruowanie etiud scenicznych
budujących spektakl.
 Rozumienie choroby nowotworowej
i śmierci przez dzieci i młodzież.
 Społeczne aspekty choroby
nowotworowej.
 Psychologiczne aspekty choroby
nowotworowej.
 Relacja: dziecko z chorobą
nowotworową – szkoła – rodzice.
 Wyleczenie z choroby nowotworowej.
Umieranie i śmierć.
● Dzieci i młodzież w internecie
● Portale społecznościowe.
● Nadmierne użytkowanie Internetu
przez dzieci i młodzież.

A.Grzeszczak

R.Kołosowska

E. Misiewicz

I.Czyż

M.
Maraszkiewicz

1

Lapbook jako metoda
rozwijania zainteresowania
dzieci

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

5

Skąd się biorą lęki – rodzaje,
przyczyny, objawy

28.04.2018
10
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

5

Strategie postępowania
nauczycieli wobec agresji,
przemocy i uzależnień
Szczegółowe informacje

27.04.2018
godz.
15.00-19.00

godz.
9.00-15.30

28.04.2018
10
godz.

kurs

godz.
9.00-15.30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka

zainteresowani
nauczyciele

7

● Rozwijanie zainteresowań
czytelniczych u dzieci.
● Zwiększenie terapeutycznych
kompetencji nauczyciela ważnych w
pracy z uczniem z ADHD,
nadpobudliwym psychoruchowo
i dysfunkcyjnym;
● Rozwijanie umiejętności wdrażania
ucznia do samopoznania,
samodyscypliny w nawiązaniu do
„zasobów” i stanów emocjonalnych
jakich doznaje;
● Uświadomienie konsekwencji braku
właściwego postępowania z dzieckiem
z ADHD
● Przekazanie nauczycielom wiedzy na
temat metod pracy z uczniem
dysfunkcyjnym (dzielenie się
własnymi doświadczeniami –
konwersatorium)
● Zastosowanie instrukcji postępowania
z dziećmi z poszczególnymi
problemami na różnych etapach
edukacyjnych
● Warsztat pracy nauczyciela terapeuty
(materiał filmowy)
● Formułowanie strategii i efektywne
ich wdrażanie w sytuacjach
konkretnych zagrożeń
● Zastosowania strategiczne i prawne
w relacjach zagrożeń
● Działania korekcyjne zdążające do
niwelowania niepożądanych zachowań
wśród uczniów dotkniętych
uzależnieniami, stosujących przemoc
i agresję w codziennej rzeczywistości
szkolnej

E. Wild

R.Kołosowska

R. Kołosowska

Zadania dyrektora wynikające
z procedury awansu
zawodowego nauczyciela

28.04.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

godz.
9.00-12.45

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

● Zadania i kompetencje ogólne
dyrektora szkoły
● Akty prawne regulujące awans
zawodowy nauczyciela
● Zadania i kompetencje dyrektora
szkoły związane z awansem
zawodowym nauczyciela
● Procedury awansu zawodowego
nauczyciela – zadania dyrektora
● Organizacja i przebieg stażu
● Komisje kwalifikacyjne i
egzaminacyjne
● Nadawanie stopnia awansu
zawodowego nauczyciela

A.Grzeszczak

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: SŁUPSKI, LĘBORSKI, BYTOWSKI

1

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

09.04.2018
2
godz.

godz.
16.00-18.00

Przedszkole
Gminne "Bajka"
w Jezierzycach,
ul. Parkowa 4

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
z gminy Słupsk

Szkoła
Podstawowa nr 1
ul. Darłowska 18
76-270 Ustka
sala 25

nauczyciele szkół
podstawowych

Szczegółowe informacje

1, 2, 3

Wykorzystanie nowoczesnych
technologii na lekcjach
(II spotkanie)
Szczegółowe informacje

10.04.2018
3
godz.

godz.
15.30-18.00

8

 Różne metody pracy, zabawy
matematyczne z wykorzystaniem gier
planszowych
 Podsumowanie i zakończenie pracy
sieci

E. Wild

M.Wróblewski

1, 2, 3

Wprowadzenie do nauki
programowania w szkole
podstawowej
(II spotkanie)

11.04.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

1

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

godz.
16.00-17.30

16.04.2018
2
godz.

godz.
16.00-18.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
informatyki szkół
podstawowych

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej

Szczegółowe informacje

1, 5

Wychowanie przez czytanie
(IV spotkanie)
Szczegółowe informacje

1

Kreatywny nauczyciel muzyki
(IV spotkanie)
Szczegółowe informacje

5

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

17.04.2018
2
godz.

godz.
14.30-16.00

18.04.2018
2
godz.

godz.
16.00-17.30

24.04.2018
3
godz.

godz.
15.30-17.30

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

Instytut Muzyki
AP w Słupsku,
ul. Partyzantów 27

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

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele,
specjaliści

Szkoła
Podstawowa nr 1
ul. Darłowska 18
76-270 Ustka
sala 25

nauczyciele szkół
podstawowych

M.Wróblewski





Zabawy z piosenką.
Ćwiczenia rytmiczne
Podsumowanie i zakończenie pracy
sieci

 Książka wcale nie jest w odwrocie
 To nieprawda, że młodzież nie
czyta
 Młodzież ma swoje ambicje. Jak je
rozwijać?
 Sposoby motywowania ucznia do
pracy

 Awans zawodowy nauczyciela
 Wymiana doświadczeń
 Podsumowanie pracy w sieci

 Ewaluacja programu wychowawczoprofilaktycznego (wywiad fokusowy)
 Podsumowanie pracy sieci

E. Wild

J. Kierul-Cieślak

E.Misiewicz

R.Kołosowska
M.Maraszkiewicz

Szczegółowe informacje

2, 3

Wykorzystanie nowoczesnych
technologii na lekcjach
(III spotkanie)
Szczegółowe informacje

24.04.2018
3
godz.

godz.
15.30-18.00

9

M.Wróblewski

Kierunek
polityki
państwa

Liczba
godzin

Temat sieci

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

1, 2

Kreatywny nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych
(IV spotkanie)
(Chojnice)

18.04.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

1, 4

Nauczanie języka angielskiego
w kontekście myślenia o przyszłości
(III spotkanie)
(Chojnice)

19.04.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje
Kreatywny nauczyciel muzyki
(IV spotkanie)
(Chojnice)
1
Grupa I i II

1

godz.
15.30-17.00

nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
nauczający języka
angielskiego

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

nauczyciele
przedszkoli, kl.I-III,
SOSW, nauczyciele
i instruktorzy
muzyki,
opiekunowie
świetlic szkolnych

 Wymiana doświadczeń
 Podsumowanie spotkań nauczycieli w Sieci.

E.Misiewicz

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
 Podsumowanie spotkań nauczycieli w Sieci.
nauczyciele języka
 Wymiana doświadczeń
angielskiego

D.Werbińska

20.04.2018
2
godz.

I grupa: godz.
14.45-16.00
II grupa: godz.
16.00-17.15

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

godz.
15.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

20.04.2018
2
godz.

godz.
16.00-17.30

 Prawdy i mity o roślinach leczniczych
 Podsumowanie pracy sieci

I.Czyż

D.Werbińska

Szczegółowe informacje

1, 5

Wychowanie przez czytanie
(III spotkanie)
(Chojnice)
Szczegółowe informacje

24.04.2018
2
godz.

godz.
15.30-17.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

10

nauczyciele
j.polskiego,
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele

 Działania promujące czytelnictwo
 Co czyta młodzież?
 Sposoby motywowania ucznia do
czytania i rozwijania swoich
zainteresowań - praca w grupach

J.KierulCieślak

11

