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KALENDARZ ODN – MARZEC 2018
KPO

Temat

Liczba
godz.

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KONFERENCJE, SEMINARIA
1, 2

Rozwój kompetencji
uczniów w edukacji
przyrodniczej w 8-letniej
szkole podstawowej

07.03.2018
5
godz.

konferencja

Szczegółowe informacje

3, 5

XIII Konferencja z cyklu
Zdrowie dzieci
i młodzieży “Słowa ranią.
Powiedz NIE mowie
nienawiści!”

godz.
14.00-17.30

21.03.2018
5
godz.

konferencja

godz.
9.00-13.30

AP w Słupsku,
ul. Kozietulskiego
6-7

nauczyciele
biologii, chemii,
fizyki i geografii
SP i klas
gimnazjalnych

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

zainteresowani
nauczyciele

Szczegółowe informacje

1

1. Wykłady plenarne “Człowiek, przyroda i edukacja rozwój zainteresowań uczniów”
2. Warsztaty w grupach przedmiotowych:
biologia, chemia, geografia, fizyka.
 Stop cyberprzemocy. Dlaczego w społeczeństwie sieci
tak bardzo ważne stają się relacje bezpośrednie.
 Cyberprzemoc w szkole-geneza problemu, przejawy,
sposoby reagowania.
 Tajemnice wirtualne młodzieży-(nie)wiedza
o rzeczywistości wychowawczej
 Panel dyskusyjny: Przeciwdziałanie mowie nienawiści.
Jak skutecznie zmieniać postawy?

J.Paczkowski
I.Czyż
A.Kreft,

I.Czyż

KPO

Temat

Liczba
godz.

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

5, 6

Problem integracji
sensorycznej u dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

02.03.2018
6
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

5

Wiosna – Decoupage
na szkle z wykorzystaniem
papieru ryżowego

02.03.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

1, 5

Stres w szkole – jak pomóc
sobie i uczniom?
Szczegółowe informacje

1, 5

5

Taniec w edukacji wczesnej
dziecka

godz.
15.00-19.45

godz.
15.00-19.00

03.03.2017
5
godz.

warsztaty

godz.
9.00-12.45

09.03.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-19.00

Twórczość Taras Szewczenki
inspirają do działalności
plastycznej

09.03.2018

Szczegółowe informacje

5
godz.

warsztaty

godz.
9.00-13.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej szkół
podstawowych
ogólnodostępnych
i integracyjnych

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku,
ul.Partyzantów
22

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej,
wczesnoszkolnej,
muzyki oraz
instruktorzy

I LO Biały Bór,
ul. Dworcowa 25

nauczyciele
nauczający
w j.ukraińskim
i języka
ukraińskiego

2

Problemy integracji sensorycznej oraz ich
rozwiązywanie - w obszarze diagnozy i
program pracy

W. Hanuszewicz

 Poznanie techniki plastycznej decoupage.
 Ozdabianie szkła: m.in. wykonanie
świątecznych lampionów.

G.Przybylak

1. Zjawisko stresu - istota przyczyny,
konsekwencje.
2. Stres w zawodzie nauczyciela – powody
i miejsce stresu w szkole.
3. Konstruktywne sposoby niwelowania
stresu (styl życia, osobowość, techniki
autoterapii).
4. Pomoc uczniom w sytuacjach stresowych,
elementy treningu relaksacyjnego.
5. Depresja i lęk jako reakcje na
przedłużający się stres.
6. Zmiany organizacyjne sprzyjające zmniejszaniu stresu w środowisku szkolnym.
 Poznanie kroków i prostych układów
choreograficznych wybranych polskich
tańców narodowych.
 Tańce integracyjne różnych narodów świata
– poznanie prostych układów
choreograficznych.
 Realizacja ruchowa zabaw i piosenek
dziecięcych.
Celem warsztatów jest pobudzenie
kreatywności plastycznej poprzez twórczość
Tarasa Szewczenki.

R.Kołosowska

E.Misiewicz

I.Drozd

2

Nowoczesne metody
prognozowania pogody

12.03.2018
6
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2, 4

III Pomorski Konkurs o Tytuł
Mistrza Nawigacji
Szczegółowe informacje

5

Jak skutecznie stymulować
rozwój mowy dziecka na
zajęciach edukacyjnych

90 min
dla
każdej
grupy
konkur
sowej

Konkurs

2

warsztat

1, 6

5
godz.

kurs

1, 6

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-19.15

17.03.2018
8
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje
Uczeń nadpobudliwy
z ADHD, niedostosowany
społecznie

godz.
15.00-19.00

16.03.2018

Szczegółowe informacje
Konstruowanie programu
edukacyjno-terapetycznego
w myśl reformy 2017

godziny
zostaną
ustalone po
zakwalifiko
waniu
uczestników
16.03.2018

5
godz.

godz.
9.00-15.00
17.03.2018

10
godz.

zainteresowani
nauczyciele

Słupski Inkubator
Technologiczny,
ul. Pomorska 13
B

nauczyciele
i uczniowie:
uczestnicy
warsztatów pn.
Matematyczne
zabawy
nawigacyjne na
mapie morskiej

14.03.2018

Szczegółowe informacje

Zajęcia ornitologiczne
skuteczną formą podnoszenia
jakości edukacji
przyrodniczej w szkole

godz.
15.00-19.30

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

warsztaty

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 29

nauczyciele
biologii, przyrody,
inni zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

3

 Zastosowanie internetu w nowoczesnym
prognozowaniu pogody.
 Modele numeryczne do prognozowania
pogody.
 Odczytywanie prognoz pogody.
 Ostrzeżenia meteorologiczne
o niebezpiecznych zjawiskach pogody.

I.Czyż

I.Poźniak
 Określanie kursów.
 Wyznaczanie pozycji.
 Rywalizacja o tytuł Mistrza Nawigacji.

 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.
 Rozpoznawanie ptaków występujących
w pobliżu człowieka.
 Etiologia ptaków: zachowania związane
z rozrodem, wędrówki.
 Ptaki jako organizmy wskaźnikowe.
Zagrożenia i ochrona ptaków w Polsce.
 Zagadnienia ornitologiczne zawarte
w nowej podstawie programowej dla szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej.
Konstruowanie programów edukacyjnoterapetycznych






Przyczyny i objawy ADHD.
Właściwa diagnoza.
Współpraca rodziny i szkoły.
Jak pracować z uczniem z ADHD.

E. Wild

A.Kreft

E. Wild
R.Kołosowska

6

Praca z uczniem
z niepełnosprawnością
sensoryczną
(słuchową lub wzrokową)

17.03.2018
10
godz.

kurs

godz.
9.00-17.00

sala dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i szkoły
podstawowej
ogólnodostępnej
i integracyjnej

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele
matematyki szkoły
podstawowej
i gimnazjum

kino Rejs Słupsk,
Aleja 3-go Maja
22

zainteresowani
nauczyciele

Szczegółowe informacje

5

Psychologia pozytywna
w pracy nauczyciela

20.03.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

3

Szkice, rysowanki, kreślenia
czyli jak wprowadzać
elementy funkcji bez funkcji

20.03.2018
4
godz.

warsztat

4
godz.

seminarium
z
elementami
warsztatu

Szczegółowe informacje

Kino od podszewki
5
Szczegółowe informacje

3

Szkice, rysowanki, kreślenia
czyli jak wprowadzać
elementy funkcji bez funkcji
Szczegółowe informacje

godz.
15.30-19.15

godz.
15.30-18.30

20.03.2018
godz.
15.00-18.30

22.03.2018
4
godz.

warsztat

godz.
15.30-18.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

4

zainteresowani
nauczyciele
matematyki szkoły
podstawowej
i gimnazjum

 Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie
z problemami edukacji uczniów
z zaburzeniami funkcji wzrokowych
i słuchowych.
 Poznanie przykładów pracy z uczniem
z różnymi rodzajami niepełnosprawności
sensorycznej.
 Koncepcja „psychologii pozytywnej”
i teorii uważności (mindfulness).
 Przykłady ćwiczeń.
 Niedefinicyjne wprowadzenie funkcji jako
zależności dwóch (kilku) wielkości –
szkicowanie zależności.
 Wykresy funkcji w „kratowym” układzie
współrzędnych.
 Wykorzystanie wykresów funkcji na
przedmiotach przyrodniczych.

 Krótka historia kina.
 Jak zainteresować uczniów kinem.
 Dobór repertuaru dla młodego odbiorcy.

 Niedefinicyjne wprowadzenie funkcji jako
zależności dwóch (kilku) wielkości –
szkicowanie zależności.
 Wykresy funkcji w „kratowym” układzie
współrzędnych.
 Wykorzystanie wykresów funkcji
na przedmiotach przyrodniczych.

W.Hanuszewicz

D.Werbińska

J.Paczkowski

J.KierulCieślak

J.Paczkowski

5

5

Metody i strategie rozwijania
kompetencji czytelniczych

5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-19.30

Poszukiwanie zewnętrznych
źródeł finansowania
projektów edukacyjnych

26.03.2018
5
godz.

warsztaty

2
godz.

spotkanie
informacyjne

Szczegółowe informacje

1

Egzamin ósmoklasisty
z języka angielskiego: co już
wiemy? Jak się przygotować?
Szczegółowe informacje

4, 5

Jak znaleźć pracę krok po
kroku. Prawa i obowiązki
pracownika wynikające
z kodeksu pracy

godz.
15.30-19.15

27.03.2018
godz.
15.00-16.30

27.03.2018
2
godz.

warsztaty

godz.
15.30-17.00

Szczegółowe informacje

5

Awans zawodowy
nauczyciela – aspekty
prawne, przygotowanie
dokumentacji
Szczegółowe informacje

nauczyciele
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele

 Znaczenie kompetencji czytelniczych
w stymulowaniu rozwoju społecznego
i emocjonalnego.
 Zapoznanie z aktywnymi metodami promocji
czytelnictwa i pracy z czytelnikiem.

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
i dyrektorzy

 Możliwości finansowania działań
edukacyjnych.
 Praktyczne wskazówki wypełniania
wniosków.
 Poszukiwanie inspiracji.
 Metoda tworzenia projektu edukacyjnego.

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele języka
angielskiego szkoły
podstawowe

 Informacje o egzaminie z j. angielskiego.
 Informacje o przygotowaniu się do egzaminu.

D.Werbińska

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

doradcy zawodowi,
pedagodzy,
psycholodzy
szkolni,
zainteresowani
nauczyciele

 Jak prawidłowo napisać CV i list
motywacyjny.
 Pierwsze kroki u pracodawcy – rozmowa
kwalifikacyjna.
 Podstawowe prawa i obowiązki pracownika.

J.PawlakJęczewska

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.

22.03.2018

29.03.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.00-19.00

sala dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

5

G.Wieczorek

I.Poźniak

A.Grzeszczak

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

05.03.2018
2
godz.

godz.
16.00-18.00

Szczegółowe informacje
Efektywne wykorzystanie TIK
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
1, 3

(III spotkanie)

07.03.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

1, 5

Wspieranie rozwoju dziecka w
kształtowaniu kompetencji
kluczowych w edukacji
wczesnoszkolnej

godz.
15.00-16.30

12.03.2018
2
godz.

(III spotkanie)

godz.
16.00-18.00

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

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
z gminy Słupsk

Emisja i higiena głosu w pracy
nauczyciela:
● prawidłowe oddychanie podczas
mówienia,
● zastosowanie ćwiczeń emisyjnych w
pracy nauczyciela

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zajęcia dla
nauczycieli,
którzy
uczestniczyli w
pierwszym i
drugim spotkaniu

Jak uczyć programowania za pomocą
Baltie?

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego i
edukacji
wczesnoszkolnej

Zabawy matematyczne w edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej:
● metody aktywne na lekcjach
matematyki

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
języka polskiego,
nauczyciele
bibliotekarze, inni
zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

E.Wild

M. Tuliszka
M. Wróblewski

E. Wild

Szczegółowe informacje

5

Wychowanie przez czytanie
(III spotkanie)
Szczegółowe informacje

3

Wprowadzenie do nauki
programowania w szkole
podstawowej
(I spotkanie)

13.03.2018
2
godz.

godz.
16.00-17.30

14.03.2018
2
godz.

godz.
16.00-17.30

Szczegółowe informacje

6

J. Kierul-Cieślak

Wizualne języki programowania,
ciekawe scenariusze lekcji.

M.Wróblewski

Kreatywny nauczyciel muzyki
w edukacji wczesnej dziecka
(powiat słupski i lęborski
5

(IV spotkanie)

16.03.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje
Rewalidacja indywidualna w procesie
nauczania i wychowania szkoły
podstawowej
6

(V spotkanie)

godz.
16.00-18.00

20.03.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-18.30

Instytut Muzyki
AP w Słupsku
ul. Partyzantów 27

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

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

nauczyciele
zapisani do sieci

 Niekonwencjonalne metody
nauczania muzyki.
 Wymiana doświadczeń

 Znaczenie rewalidacji dla rozwoju
ucznia niepełnosprawnego.
 Podsumowanie pracy w sieci
– zaświadczenia – rekomendacje
na nowy rok szkolny.

E.Misiewicz

W. Hanuszewicz

Subregion południowy – powiaty: CHOJNICKI, CZŁUCHOWSKI, KOŚCIERSKI

1,3,5

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

06.03.2018
3
godz.

godz.
15.30-17.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele,
specjaliści

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
języka polskiego,
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele

R.Kołosowska

Szczegółowe informacje
Wychowanie przez czytanie
5

(III spotkanie)

06.03.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

6

Rewalidacja indywidualna w procesie
nauczania i wychowania szkoły
podstawowej
(IV spotkanie)

15.03.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

5

Wymiar i zadania katechezy
we współczesnym świecie
(III spotkanie)
Szczegółowe informacje

godz.
16.00-17.30

godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice
Świętopełka 3

 Znaczenie rewalidacji dla rozwoju
ucznia niepełnosprawnego.
nauczyciele
 Podsumowanie pracy w sieci
zapisani do sieci
– zaświadczenia – rekomendacje
na nowy rok szkolny.

15.03.2018
3
godz.

godz.
15.30-17.45

ODN Chojnice ul.
Świętopełka 3

7

J.KierulCieślak

nauczyciele
katecheci

Metoda projektu na lekcji religii.
● Zasady stosowania ww. metody.
● Przebieg i ewaluacja projektu
edukacyjnego „Siostra Adelgund
znana nam i dzięki nam” – korzyści
i wnioski.

W.Hanuszewicz

M.Tuliszka

15.03.2018

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

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

Niekonwencjonalne metody nauczania
muzyki

E.Misiewicz

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
przedmiotów
humanistycznych

Efektywne wykorzystanie tablicy
interaktywnej na zajęciach z uczniami

M. Tuliszka
M. Wróblewski

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
języka
angielskiego

Translanguaging, CLIL

D.Werbińska

Kreatywny nauczyciel muzyki
(III spotkanie)
1, 5
Grupa I i II

2
godz.

gr. II.
godz.
16.00-17.15

Szczegółowe informacje

Sposoby aktywizowania uczniów na
przedmiotach humanistycznych
1

(III spotkanie)

gr. I.
godz.
14.45-16.00

21.03.2018
3
godz.

godz.
15.30-17.45

Szczegółowe informacje
Metodyczne Espresso:
rozmowy o metodyce nauczania
języka obcego przy kawie
1

(II spotkanie)

21.03.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.00

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

6

Sieć dla kadry kierowniczej placówek
kształcenia specjalnego
Szczegółowe informacje

1, 5

Język ukraiński językiem naszych
przodków.
Powrót do korzeni
Szczegółowe informacje

01.03.2018
5
godz.

godz.
10.00-14.30

PZKS (SOSW nr 1)
w Wejherowie,
ul. Sobieskiego
279

10.03.2018
10
godz.

godz.
15.00-20.00

I LO Biały Bór
ul. Dworcowa 1

8

 Nowe zasady finansowania zadań
oświatowych.
kadra kierownicza
 RODO w placówkach kształcenia
placówek
specjalnego.
kształcenia
 Doradztwo zawodowe dla uczniów
specjalnego
niepełnosprawnych.
zapisana do sieci
 Bieżące problemy szkół i placówek
kształcenia specjalnego
nauczyciele
nauczający
w języku
ukraińskim

 Popularyzacja twórczości patrona szkoły
Tarasa Szewczenki poprzez VIII
Konkurs Poezji Śpiewanej - umiejętność
czytania poezji.

W. Hanuszewicz

I.Drozd

