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KALENDARZ ODN - LISTOPAD 2017/2018
Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE, SEMINARIA

Nowe substancje psychoaktywne
i narkotyki – zjawisko, uwarunkowania,
tendencje. Rozpoznawanie zachowań
narkotykowych – pomoc medyczna
osobom pod wpływem NSP i narkotyków
Szczegółowe informacje

4

Konfer
encja

29.11.2017
godz.
14.0017.00

Słupsk

Wprowadzenie.
Dlaczego rozwija się problem narkotykowy –
dyrektorzy,
destrukcyjne wzory ponowoczesności.
pedagodzy,
psycholodzy szkolni, Część I:
wychowawcy,
Nowe substancje psychoaktywne – mechanizmy
pracownicy poradni działania, zagrożenia psychozdrowotne.
psychologicznoCzęść II:
pedagogicznych,
pracownicy placówek Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i NSP. Jak
opiekuńczopomagać – pomoc przedmedyczna. Zasady
wychowawczych i
bezpieczeństwa w kontakcie z osobami pod wpływem
resocjalizacyjnych,
pracownicy GOPS, NSP i narkotyków.
MOPS, PCPR,
Część III:
policja, straż miejska, Kluczowe przyczyny (czynniki ryzyka) sięgania po
pracownicy jst
narkotyki i NSP. Delegacje dla profilaktyki.
Podsumowanie. Wręczenie certyfikatów.

Irena Czyż

Szczegółowe informacje

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

4

seminarium

4

seminarium

Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i
młodzieży w sytuacjach kryzysowych

14.11.2017
godz.
10.0012.30

17.11.2017
godz.
10.0012.30

sala im.
Lubomira
Szopińskie
go, ul. 3
Maja 9,
Kościerzy
na

Urząd
Miasta
Człuchów

dyrektorzy,
pedagodzy,
pracownicy jst


Rola Zespołów Zarządzania Kryzysowego
w jst, a funkcje i zadania szkoły/placówki oświatowej
w podejmowaniu interwencji kryzysowych.

Zakres pomocy udzielanej 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.

Renata
Kołosowska

dyrektorzy,
pedagodzy,
pracownicy jst


Rola Zespołów Zarządzania Kryzysowego
w jst, a funkcje i zadania szkoły/placówki oświatowej
w podejmowaniu interwencji kryzysowych.

Zakres pomocy udzielanej 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.

Renata
Kołosowska

4

seminarium

Strategie zaradcze - wsparcie dzieci i
młodzieży w sytuacjach kryzysowych

21.11.2017
godz.
10.0012.30

Kwidzyn

dyrektorzy,
pedagodzy,
pracownicy jst


Rola Zespołów Zarządzania Kryzysowego
w jst, a funkcje i zadania szkoły/placówki oświatowej
w podejmowaniu interwencji kryzysowych.

Zakres pomocy udzielanej 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.

Renata
Kołosowska

Wykorzystanie pedagogiki zabawy
w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym
NABÓR ZAMKNIĘTY

Liczba
godzin

20

kurs

Temat

Forma

KURSY GRANTOWE
Data

18-19.
11.2017

Miejsce

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

W programie…

Adresat

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej



Integracja grupy i ewaluacja wstępna



Teoretyczne podstawy pedagogiki zabawy



Metody pedagogiki zabawy w praktyce

„Bawimy się i uczymy”


Scenariusz zabawy andrzejkowej

Koordynator

Elżbieta Wild

4.11 i
20

kurs

Nauczanie skuteczne, ciekawe
i twórcze.

18.11.2017

NABÓR ZAMKNIĘTY

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

dyrektorzy i n-le
wszystkich typów
szkół



Inspirowanie twórczego podejścia nauczycieli

do nauczania


Jerzy
Paczkowski

wspomaganie i rozwijanie ich kompetencji

w zakresie nauczania ciekawego i skutecznego.

04 05.11.2017
20

kurs

Specyficzne zaburzenia językowe
a trudności w budowaniu krótkiej
i dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz
rozwiązywaniu zadań tekstowych.

godz.
9.00-17.30

NABÓR ZAMKNIĘTY


Szkoła
Podstawo
wa Nr 2
w Miastku
ul. Kujawska
1,

dyrektorzy,
nauczyciele języka
polskiego
wszystkich typów
szkół

Co to jest SLI (specyficzne zaburzenia
językowe)



Jak się komunikują dzieci z SLI?



Funkcjonowanie dziecka z SLI w szkole



Jak nauczyciel może pomóc dziecku z SLI



Różne formy strategii terapeutycznych



Co to jest SLI (specyficzne zaburzenia

Joanna
Kierul - Cieślak

Specyficzne zaburzenia językowe
a trudności w budowaniu krótkiej
i dłuższej wypowiedzi pisemnej oraz
rozwiązywaniu zadań tekstowych.
NABÓR ZAMKNIĘTY

20

kurs

językowe)
18 19.11.2017
r.
godz.
9.00-17.30

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

dyrektorzy,
nauczyciele języka
polskiego
wszystkich typów
szkół



Jak się komunikują dzieci z SLI?



Funkcjonowanie dziecka z SLI w szkole



Jak nauczyciel może pomóc dziecku z SLI



Różne formy strategii terapeutycznych

Joanna
Kierul - Cieślak

Szczegółowe informacje

Jak uczyć programowania
w klasach I-III
Część I
Szczegółowe informacje

4

5

Wykorzystanie zabaw matematycznych
w klasach I-III
Szczegółowe informacje

Psychotraumatologia wczesnego
reagowania
16
Szczegółowe informacje

seminarium

2

Miejsce

13.11.2017
godz. 15:3017.00

kurs

Cudzoziemcy w polskiej szkole

Data

14.11.2017
godz.
16:00- 19:15

warsztaty

Liczba
godzin

17.11.2017
godz.
15:00 - 19:00

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

warsztaty

Temat

Forma

KURSY I WARSZTATY

17-18.11.2017
piątek 09:00 17 -00
Sobota 09:00 14:00

ODN
Chojnice,
ul.
Świętopełk
a3

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

Lębork

Adresat

zainteresowani
nauczyciele i
dyrektorzy szkół

zainteresowani
nauczyciele

W programie…

Prezentacją zawartości książki "Inny w polskiej
szkole":
- jakie grupy dzieci migranckich mamy w Polsce, jak
różni się ich sytuacja/motywacja edukacyjna od
sytuacji życiowej dziecka
- wprowadzania dziecka cudzoziemskiego do szkoły i
klasy (także przygotowanie klasy i szkoły)
- integracja dziecka w klasie - dobre praktyki
- szkoła, klasa przyjazna dla ucznia cudzoziemskiego co to znaczy- o współpracy z rodzicami, roli rodziców
cudzoziemskich w procesie uczenia się dziecka
Nauczyciele informatyki, którzy chcieliby poznać
wizualne języki programowania Baltie i Scratch

Koordynator

Grażyna
Przybylak

Marzena
Tuliszka

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

poznanie różnych metod i form pracy z dziećmi na
zajęciach z matematyki

Elżbieta Wild

nauczyciele,
psycholodzy,
pedagodzy szkolni

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

Renata
Kołosowska

Szczegółowe informacje
Podstawowe strategie interwencji w
zakresie umiejętności społecznych
i komunikacyjnych
u uczniów z zaburzeniami ze spektrum
autyzmu– wytyczne do programu
edukacyjnego i terapeutycznego.

10

warsztaty

8

kurs

Wprowadzenie do wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji
(AAC- cz.1)

18.11.2017
godz
9.00 - 15.00

18.11.2017
godz
9.00 - 17.00

sala
dydaktycz
na
nr 29 ODN
Słu
ps k

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

sala
dydaktycz
na nr 29
ODN
Słupsk

nauczyciele szkoły
podstawowej
ogólnodostępnej/int
egracyjnej

Chojnice
Technikum nr
2
ul.
Dworcowa 1

nauczyciele
doradcy zawodowi,
pedagodzy,
wychowawcy

Kurs na dobry zawód: kucharz okrętowy
2
Szczegółowe informacje

5

warsztaty

Szczegółowe informacje

23.11.2017
godz. 15.0018.45

5

24.11.2017
godz.
5.00- 19.00

Jak pracować metodą projektu w edukacji
wczesnoszkolnej
Szczegółowe informacje

22.11.2017

warsztaty

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
w szkole

warsztaty

Szczegółowe informacje

ODN w
Słupsku,
ul.
Bałtycka
29

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

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.
Wyjaśnienie pozycji zespołu Aspergera w spektrum
autyzmu. Zrozumienie przez uczestników kursu
problematycznego funkcjonowania ucznia ZA w
środowisku szkolnym. Poznanie podstawowych
strategii interwencji w zakresie umiejętności
społecznych i komunikacyjnych u uczniów z ZA.
Formułowanie celów z zakresu umiejętności
społecznych i komunikacyjnych w programie
edukacyjno – terapeutycznym dla ucznia z ZA.
1.Etapy zdobywania uprawnień żeglarskich
2.Certyfikaty uprawniające do pracy na jednostkach
pływających.
3.Specyfika zawodu kucharza okrętowego
1. Zdrowie i jego determinanty
2.Cele i zadania edukacji zdrowotnej
3. Wybrane zagadnienia edukacji zdrowotnej dzieci i
młodzieży
4. Edukacja zdrowotna w środowisku rodzinnym i
szkolnym
5. Metodyka edukacji zdrowotnej
6. Propozycje zajęć edukacyjnych

Władysława
Hanuszewicz

Władysława
Hanuszewicz

Iwona Poźniak

Irena Czyż

Zastosowanie i wykorzystanie metody projektu w
edukacji wczesnoszkolnej
Elżbieta Wild

16

warsztaty

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

8

25.11.2017
godz.
9.00-15.00

Szczegółowe informacje

Doświadczenia chemiczne
(i nie tylko) - w praktyce szkolnej
Szczegółowe informacje

Instytut
Muzyki
Akademii
Pomorskie
jw
Słupsku

25.11.2017
godz. 11.0019.00

Szczegółowe informacje
Terapia i motoryka ręki jako element
pracy z dzieckiem z trudnościami
grafomotorycznymi

ZSO
Bytów, ul.
Gdańska
57

10

8

warsztaty

Słucham, śpiewam, gram i tańczę realizacja nowej podstawy programowej
z przedmiotu Muzyka

24-25.11. 2017 piątek
13.30-18.00
/ sobota 9.00-17.00

warsztaty

Szczegółowe informacje

warsztaty

Psychotraumatologia wczesnego
reagowania

25.11.2017
godz.
9.00-15.00

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

nauczyciele,
psycholodzy,
pedagodzy szkolni

nauczyciele klas IIII; SOSW;
instruktorzy muzyki

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej i
przedszkolnej

nauczyciele chemii

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

Słuchanie muzyki połączone z aktywnością
muzyczną dziecka

Śpiew

Gra na instrumentach

Improwizacja ruchowa, rytmika i taniec

Tworzenie muzyki

poznanie różnych metod pracy z dzieckiem
z trudnościami grafomotorycznymi


podstawa
programowa
dla
szkoły
podstawowej
i szkoły ponadpodstawowej ze szczególnym
uwzględnieniem wykazu doświadczeń

prezentacja
koncepcji
wykonywania
doświadczeń
w tzw. małej skali /miniwykład z pokazem sprzętu/

cztery serie doświadczeń: wskaźniki wokół
nas,
barwne
reakcje
analityczne,
trudno
rozpuszczalne sole i wodorotlenki otrzymywanie i
badanie gazów

materiały metodyczne do zajęć i nie tylko

BHP w pracowniach chemicznych

Renata
Kołosowska

Ewa Misiewicz

Elżbieta Wild

Anna Kreft

●
●

Neurodydaktyka w praktyce szkolnej.
Lepiej, ciekawiej, skuteczniej

20

kurs

Szczegółowe informacje

Psychologia pozytywna w nauczaniu
języka obcego
5

Szczegółowe informacje

Małe dziecko chce się bawić
i uczyć.
Moduł II: Wesołe literki, skuteczne
przygotowanie do nauki pisania i czytania
Szczegółowe informacje

3

5.

warsztat

Projekt edukacyjny w edukacji
polonistycznej w szkole podstawowej

28.11.2017
godz.
15:30-19:30

28.11.2017
godz.
15.00 - 17.30

warsztaty

kurs

Szczegółowe informacje

25 i 26.11.
godz. 9.0016.00

29.11.2017
godz.
15:00 - 19:00

Czym jest neurodydaktyka
Uczeń w przestrzeni wirtualnej – korzyści i
zagrożenia
●
Rola emocji i wyobraźni w praktyce
dydaktycznej
●
Mechanizmy pamięci i koncentracji
●
Schemat efektywnych powtórek
●
Projektowanie skutecznych jednostek
lekcyjnych

ODN w
Słupsku,
ul.
Bałtycka
29

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

I LO w
Bytowie
ul.Gdańsk
a 57

nauczyciele
języków obcych

Koncepcja “psychologii pozytywnej” i teorii
uważności (mindfulness).
Przykłady ćwiczeń

Dorota
Werbińska

ODN w
Słupsku

wszyscy
zainteresowani

Czym jest projekt edukacyjny?
Jak pracować z dziećmi metodą projektu?

Joanna KierulCieślak

sala
dydaktycz
na ODN
Słupsk

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej i
przedszkolnej

Skuteczne przygotowanie dziecka do nauki czytania i
pisania.
Ćwiczenia, które pomagają się uczyć.
Organizacja nauki czytania i pisania poprzez gry i
zabawy.

Joanna KierulCieślak

Elżbieta Wild

