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KALENDARZ ODN – grudzień 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE

1,2

Pomorskie drogi do Niepodległej.
Walka o Niepodległą.
Polsko-niemieckie zmagania
wywiadowcze na Pomorzu
w dwudziestoleciu
międzywojennym (1918-1939)

11.12.2018
3
godz.

seminarium

godz.
16.00-18.15

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

Szczegółowe informacje

-1-

nauczyciele historii
wszystkich etapów
edukacyjnych,
regionaliści,
zainteresowani
nauczyciele

● Specyfika Pomorza a wywiad
wojskowy.
● Organizacja, agenci, metody pracy
wywiadu polskiego na Pomorzu.
● Chojnice jako ważny punkt na mapie
polskiego wywiadu (Oddziału II
Sztabu Głównego)

M. Tuliszka

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat



Wypalenie zawodowe
2
Szczegółowe informacje

01.12.2018
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

sala dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele






2

Jak pracować z dzieckiem
z ADHD?

01.12.2018
10
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
9.00-16.30





sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele






Koordynator

Podstawy wypalenia zawodowego (współczesne
rozumienie zjawiska)
Kto jest zagrożony? Występowanie wypalenia
zawodowego
Objawy wypalenia zawodowego
Wypalenie zawodowe a przedłużający się stres
Diagnoza kwestionariuszem psychologicznym
objawów stresu; diagnoza kwestionariuszowa
objawów wypalenia zawodowego
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu –
osobowość, styl życia, radzenie sobie ze stresem

R.
Kołosowska

Etiologia ADHD
ADHD a inne zaburzenia emocjonalne u dzieci
Różnicowanie objawów i zachowań
niepożądanych
Praca z objawami
Metody żetonowe i TUS
Współpraca na płaszczyźnie szkoła rodzice
Strategie wybuchu kontrolowanego i powikłanego

R.
Kołosowska




2

Jak bezpiecznie
organizować wycieczki
szkolne?

01.12.2018
8
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Uzależnienia
behawioralne dzieci
i młodzieży
Szczegółowe informacje

godz.
09.00-15.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Akademia
Pomorska
Słupsk
godz.
ul. Westerplatte 64,
15.30-19.15
sala nr 413

03.12.2018
5
godz.

warsztaty

-2-

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
Program kursu dostosowany do nowego
rozporządzenia.
 Rodzaje uzależnień behawioralnych.
 Rozpoznawanie uzależnień behawioralnych.
 Jak przeciwdziałać uzależnieniom?
 Rola rodziców i szkoły w procesie
wychowawczym.

D. Iwanowicz

M.
Maraszkiewicz

Skuteczne strategie
w uczeniu się
i nauczaniu języka
niemieckiego

03.12.2018
4
godz.

warsztaty

godz.
16.00-19.00

nauczyciele
języka
niemieckiego
drugiego
i trzeciego etapu
edukacji

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

2

Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?
Wykorzystanie dorobku
zrealizowanych
konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza

4
godz.

spotkanie
informacyjnoinstrukta
żowe
warsztaty

MATEMATYKA
03.12.2018
godz.
15.30-18.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
chemii

Szczegółowe informacje

2

Jak pielęgnować skórę
twarzy ?
Szczegółowe informacje

2

Procedura
niebieskiej karty

3
godz.

warsztaty

5
godz.

warsztaty

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje
2,4

Programowanie
w klasach I-III z Baltie
Szczegółowe informacje

2

Jak skutecznie
zmotywować ucznia do
nauki na przedmiotach
zawodowych
Szczegółowe
informacje

Evolution Piękno
i Styl – studio
zainteresowani
kosmetologii
nauczyciele,
godz.
estetycznej Słupsk
wychowawcy
16.00-18.15
ul. W. Andersa 2
04.12.2018
AP Słupsk
zainteresowani
ul. Westerplatte 64
godz.
nauczyciele
sala nr 413
15.30-19.15
04.12.2018
SP 3 Lębork
kurs dla nauczycieli
ul. Kossaka 103
początkujących
godz.
15.00-19.30
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
04.12.2018
sala dydaktyczna
doradcy
nr 28
zawodowi,
godz.
ODN Słupsk
pedagodzy,
15.00-17.15
ul. Bałtycka 29
nauczyciele
podstaw
przedsiębiorczości,
zainteresowani
03.12.2018

3
godz.

warsztaty

-3-





Wymiana doświadczeń na temat uczenia się.
Teorie uczenia się
Style uczenia się – metody dostosowane do
poszczególnych typów.
Strategie uczenia się słownictwa oraz rozwijania
sprawności językowych. Analiza strategii
zawartych w podręcznikach szkolnych.

Wykorzystanie dorobku zrealizowanych konkursów
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza:
 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


D. Iwanowicz

A. Kreft





Zidentyfikowanie potrzeb skóry twarzy – warunek
konieczny do skutecznej pielęgnacji
Jakie zabiegi stosować w określonym wieku.
Zabiegi kosmetyki estetycznej.
Jak rozmawiać z młodzieżą o higienie?




Procedura zakładania niebieskiej karty.
Niebieska karta w środowisku szkolnym.

M.
Maraszkiewicz



Realizacja podstawy programowej klas I-III
w wizualnym języku programowania Baltie

M. Tuliszka

●
●
●

Jak motywować uczniów do nauki?
Jak motywować indywidualnie i w grupie?
jak informacja zwrotna nauczyciela wzmacnia
samoocenę ucznia, buduje jego optymizm
i kompetencje w radzeniu sobie z porażkami?

I. Czyż

J. PawlakJęczewska

2

Nowa podstawa
programowa dla szkół
ponadpodstawowych z
języka angielskiego

05.12.2018
2
godz.

wykład

Szczegółowe informacje

2

Techniki radzenia sobie
ze stresem

05.12.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Zalecenia pokarmowe
dla człowieka. Co
powinniśmy jeść a czego
należy unikać.

godz.
15.00-16.30

godz.
15.30-19.15
05.12.2018

5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-20.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele języka

angielskiego szkół
ponadpodstawowyc
h

AP Słupsk
ul. Westerplatte 64
sala nr 413
sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

zainteresowani
nauczyciele

Wprowadzenie do zasad nowej podstawy
programowej z języka angielskiego w szkołach
ponadpodstawowych

D. Iwanowicz



Techniki radzenia sobie ze stresem.

M.
Maraszkiewicz





Wpływ odżywiania na zdrowie.
Po co jemy produkty, których nie trawimy?
Ćwiczenie laboratoryjne: Produkcja sera
podpuszczkowego.

I.Czyż




Rola wycieczek w edukacji regionalnej
Wycieczka piesza jako narzędzie w edukacji
regionalnej na lekcjach geografii – przykłady
z regionu słupskiego PTTK
Opracowanie projektów wycieczek regionalnych
Zainspirowanie nauczycieli do wykorzystywania
wycieczek w edukacji regionalnej

A.Kreft

Szczegółowe informacje

5

Edukacja regionalna
– z geografią w plecaku

05.12.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

1,2,3
,4

Wzmocnienie
kompetencji dyrektora
w zakresie realizacji
nadzoru
pedagogicznego w
obszarze wspomagania

godz.
16.00-19.45

06.12.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
10.00-13.45

Szczegółowe informacje

2

Badanie predyspozycji
i preferencji
zawodowych w trakcie
poradnictwa
indywidualnego
i grupowego

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
geografii i inni
zainteresowani
nauczyciele



Pedagogiczna
Biblioteka
Wojewódzka
Filia nr 1
w Bytowie
ul. Wąska 12

dyrektorzy,
wicedyrektorzy
szkół i placówek
oświatowych

06.12.2018
3
godz.

warsztaty




sala nr 16 ODN
Słupsk
godz.
ul. Poniatowskiego
15.30- 17.45
4a

Szczegółowe informacje

-4-

doradcy
zawodowi,
pedagodzy,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
zainteresowani
nauczyciele










Sposoby przeprowadzania warsztatu
diagnostyczno-rozwojowego w celu określenia
potrzeb placówki
Opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły
i placówki oświatowej
Sporządzenie raportu z realizacji Rocznego Planu
Wspomagania
Analiza wybranych metod diagnostycznych.
Dostosowanie metod i narzędzi do możliwości
odbiorcy.
Testy i kwestionariusze, Case study i metody
projekcyjne, metody plastyczne, portfolio, gry
i zabawy.
Kreatywne metody i techniki stosowane
w poradnictwie zawodowym.
Konstruowanie własnych narzędzi do pracy.
Specyfikacja pracy z różnymi typami klientów.

B. Żuk

J. Pawlak Jęczewska



2

Gry i zabawy
wspierające technikę
czytania

06.12.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Kreatywność dziecka
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym

07.12.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?
Wykorzystanie dorobku
zrealizowanych
konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza

godz.
15.00-19.00

4
godz.

spotkanie
informac
yjnoinstrukta
żowe
warsztaty

godz.
15.00-19.00

INFORMATYKA
07.12.2018
godz.
15.30-18.30

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolne
j

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
informatyki

Szczegółowe informacje

2

Kompetencje kluczowe
w rozwoju ucznia i
doskonaleniu
zawodowym
nauczyciela

2

Szczegółowe informacje








E. Wild

Poznanie różnorodnych form pracy wspierających
rozwój ucznia.
Zabawy plastyczne przy muzyce.
Wesołe literki, skuteczne przygotowanie do nauki
czytania i pisania..

E. Wild

Wykorzystanie dorobku zrealizowanych konkursów
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza:
 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
Współczesny rynek pracy a kompetencje kluczowe.
Kompetencje kluczowe na lekcjach – rola i zadania
nauczyciela w kształceniu kompetencji kluczowych
3. Kompetencje komunikacyjne
4. Kompetencje komunikacyjne
5. O myśleniu i rozumieniu naukowym. Myślenie
logiczne a rozwiązywanie problemów.
6. Kompetencje społeczne – uczenie się
a kreatywność i przedsiębiorczość
Szkolenie ma praktyczny charakter. Celem szkolenia
jest zapoznanie nauczycieli jak:
● aktywnie pracować z tekstami poetyckim
● wprowadzić do swojego planu pracy lektury
nowych autorów
● pracować metodą czytania wrażeniowego
● wspomagać rozwój kreatywności uczniów, uczyć
nowych form wypowiedzi i ekspresji artystycznej
● zainteresować swoje dzieci czytelnictwem

A.Kreft

1.
2.
08.12.2018
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.00

Szkoła
Podstawowa Nr 12
Tczew
ul. Topolowa 23

nauczyciele SP
nr 12 w Tczewie

Szczegółowe informacje

Dziecko w dialogu
z tekstem literackim
– metody aktywizujące
w pracy z dzieckiem



Gry i zabawy wspierające oraz zachęcające ucznia
do czytania.
Gry i zabaw służące doskonaleniu umiejętności
czytania wyrazów oraz budowania zdań.
Gry doskonalące czytanie ze zrozumieniem.
Wykorzystanie gry kooperacyjnej do doskonalenia
umiejętności czytania.
Pomoce dydaktyczne do edukacji polonistycznej.

08.12.2018
7
godz.

warsztat

godz.
10.00-15.15

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele klas
młodszych,
przedszkoli,
nauczyciele
bibliotekarze

-5-

J. KierulCieślak

G. Wieczorek

2

Nietypowe gry
zespołowe na lekcjach
wychowania fizycznego

10.12.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

2,3

Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne
na mapie morskiej

11.12.2018
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2,3

Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne na
mapie morskiej

2

Szczegółowe informacje

2

Zachowania trudne.
Przyczyny oraz sposoby
radzenia sobie z nimi

warsztaty

2

SP 9
w Słupsku,
sala na parterze
ul.
Małachowskiego 9
Słupsk

nauczyciele
matematyki,
przyrody, geografii
i inni wraz
z zespołami
3 uczniów ze
szkoły/ placówki
nauczyciele
matematyki,
przyrody, geografii
i inni wraz z
zespołami 3
uczniów ze szkoły/
placówki

10
godz.
2
spotkania
po
5 godz.

godz.
14.30-17.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

I spotkanie:
12.12.2018

warsztaty

godz.
16.00-19.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani nle klas młodszych
ogólnodostępnej
szkoły
podstawowej

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki szkół
ponadpodstawow
ych

II spotkanie:
luty 2019

12.12.2018
6
godz.

warsztaty

2
godz.

zespół
metod.
warsztaty

Szczegółowe informacje
Problemy uczniów
z minusem
występującym we
wzorach i twierdzeniach

godz.
14.30-17.00

nauczyciele
wychowania
fizycznego

12.12.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

Film jako źródło
kontekstów w edukacji
polonistycznej

godz.
15.30-19.30

sala gimnastyczna
SP 4 w Słupsku
ul. Banacha 17

godz.
15.00-19.30

12.12.2018
godz.
16.30-18.00

Szczegółowe informacje

-6-

Lekcja otwarta w III klasie gimnazjum.
 Zasady i niezbędny sprzęt sportowy.
 Kompetencje kluczowe doskonalone podczas gier
zespołowych.

I. Czyż

●
●
●
●

Podstawy nawigacji na mapie morskiej,
Wyznaczanie pozycji na mapie morskiej
Wyznaczanie kursów
Uzupełnianie dziennika pokładowego

I. Poźniak

●
●
●
●

Podstawy nawigacji na mapie morskiej,
Wyznaczanie pozycji na mapie morskiej
Wyznaczanie kursów
Uzupełnianie dziennika pokładowego

I. Poźniak

Doskonalenie warsztatu pracy w zakresie kształcenia
kompetencji odbiorczych uczniów; poszukiwanie form
aktywizacji poznawczych
● Propozycje filmów wzbogacających edukację
polonistyczną o nowe konteksty (kulturowe,
społeczne, filozoficzne).
● Warsztaty świadomego oglądania filmu
(konstruowanie zadań do wykonania przed
projekcją i po obejrzeniu filmu).
● Film krótkometrażowy jako sposób pobudzania
kreatywności i motywowania do samokształcenia.
 Uczestnicy poznają zasady postępowania
i zapobiegania pojawienia się zachowania
agresywnego.
 Poznają techniki sprzyjające wygaszaniu
zachowań niepożądanych, w tym agresywnych.
 Określą zachowania agresywne w konkretnym
przypadku i zaprojektują schemat jego zmiany,
wykorzystując elementy poznanych strategii.



Analiza przyczyn i skutków problemów uczniów
z wykorzystaniem wzorów, w których występuje
znak odejmowania
Różne techniki pozwalające uczniom bezbłędne
stosowanie wzorów i twierdzeń

J. KierulCieślak

W.
Hanuszewicz

Z. Krencewicz

2

Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?
Wykorzystanie dorobku
zrealizowanych
konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza

4
godz.

spotkanie
BIOLOGIA
informac
yjno13.12.2018
instrukta
żowe
godz.
15.30-18.30
warsztaty

sala dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
biologii

CEN Gdańsk
Aleja Generała
Józefa Hallera 14

nauczyciele
chemii

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
języka
angielskiego

Szczegółowe informacje

2

Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?
Wykorzystanie dorobku
zrealizowanych
konkursów Pomorskiej
Ligi Zadaniowej
Zdolni z Pomorza

4
godz.

spotkanie
informacyjnoinstrukta
żowe
warsztaty

CHEMIA
13.12.2018
godz.
15.30-18.30

Wykorzystanie dorobku zrealizowanych konkursów
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza:
 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

A. Kreft

A. Kreft

Szczegółowe informacje

2, 4

Dane korpusowe
w nauczaniu
angielskiego
słownictwa

13.12.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2,3

Prezentacja założeń
programów
zarządzanych przez
FRSE

godz.
15.00-18.45

14.12.2018
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
13.00-15.15

sala dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

kierownicy
filii PBW
w Słupsku

●
●
●

Nowe technologie, praca z korpusem językowym.
Nowe rozwiązania w nauce słownictwa
Słownictwo zawodowe

●
●

Prezentacja poszczególnych programów.
Omówienie możliwości aplikowania w nich
placówek oświatowych.
Zwiększenie wiedzy na temat programu Erasmus+
Prezentacja zawartości strony Erasmus+
Ustalenie dalszego harmonogramu działań.
Elementarne zadania aktorskie – słowo jako
tworzywo.
Interaktywne działania animacyjne
z zastosowaniem tekstów literackich i poetyckich
– czy słyszę to, co mówię?
Konstruowanie etiud scenicznych budujących
spektakl - słowo jako pretekst do działania.
Komizm tekstowy i sytuacyjny

●
●
●

●
Od słowa do teatru
2

szczegółowe informacje

15.12.2018
6
godz.

warsztaty

godz.
9.00-14.00

Ośrodek Teatralny
Rondo w Słupsku,
ul.
Niedziałkowskiego

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

●
●
●
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D. Iwanowicz

G. Wieczorek,
J. PawlakJęczewska

E. Misiewicz

1,2

Budowanie projektu
Erasmusa+
Szczegółowe informacje

1,2

Wolontariat –
szczególna uważność
na potrzeby
otaczającego nas świata

17.12.2018
5
godz.

warsztaty

17.12.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

1,2

Tradycje Świąt Bożego
Narodzenia w różnych
regionach Ukrainy

2,4

godz.
15.00-18.45

zainteresowani
dyrektorzy
i nauczyciele

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

wszyscy
zainteresowani
nauczyciele

I LO Biały Bór
ul. Dworcowa 25

nauczyciele
języka
ukraińskiego
oraz
zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

kurs dla
nauczycieli
początkujących

18.12.2018
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje
Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

godz.
18.00-20.15
18.12.2018

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.45

●
●
●
●

Prezentacja poszczególnych akcji Erasmus +
Wstępne opracowanie zarysu projektu
Zajęcia warsztatowe: Kroki - etapy projektu+
Europejski plan rozwoju szkoły

G.Wieczorek
J.PawlakJęczewska

●

Jak pracować z wolontariuszami?
Nowe spojrzenie na pracę społeczną.
Wolontariat w prawie.
Karta czasu pracy wolontariusza – ewaluacja
podejmowanych zadań.

M. Tuliszka

Poznanie tradycji i świąt Bożego Narodzenia
w obrządku grecko i rzymsko katolickim.
Różnice świąt Bożego Narodzenia w obrządku
grecko i rzymsko katolickim.

D. Iwanowicz

Przygotowanie środowiska pracy.
Typy zmiennych.
Konwersja typów.
Instrukcje warunkowe.

M. Tuliszka

●
●

●
●

●
●
●
●

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2018/2019
Subregion słupski – powiaty: słupski, lęborski, bytowski
Kierunek
polityki
państwa

1, 2, 4

Temat sieci

S5a/Sieć: Kreatywny nauczyciel
muzyki w edukacji wczesnej dziecka
Szczegółowe informacje

Liczba
godzin
jednego
spotkania

Data

03.12.2018
3
godz.

godz.
15.00-17.15

Miejsce

Adresat

Niepubliczne
Przedszkole
“Słoneczne
Stacyjkowo”
w Bytowie”

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej

ul. StypRekowskiego 68 A

-8-

W programie…

Koordynator

Taniec i ruch w rozwoju dziecka

E. Misiewicz

2,4

S2/Sieć: Ciekawe lekcje języka
kaszubskiego
Szczegółowe informacje

03.12.2018
4
godz.

godz.
15.00-18.00

Szkoła
Podstawowa
nr 5 Bytów
ul. Młyńska 11

zainteresowani
nauczyciele,
instruktorzy
ośrodków kultury

●

●

2,4

S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych

05.12.2018
5
godz.

Szczegółowe informacje

1,2,4

S14a/Sieć: Współpraca z rodzicami
w edukacji włączającej w szkołach
podstawowych

06.12.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

2,4

S7a/Sieć: Efektywne wykorzystanie
TIK w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

1,2,4

godz.
15.30-18.30
11.12.2018

3
godz.

Szczegółowe informacje
S15a/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy
Szczegółowe informacje

godz.
15.30-20.00

godz.
15.30-17.45
12.12.2018

2
godz.

godz.
15.30-17.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele szkół
podstawowych

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

●
●

Technika filcowania „na sucho”
– wykonanie ozdób i symboli
bożonarodzeniowych: Mikołaj,
skandynawski skrzat, Dziadek Mróź
Zalecenia pokarmowe dla człowieka.
Co powinniśmy jeść a czego należy
unikać.
Po co jemy produkty, których nie
trawimy?
Ćwiczenie laboratoryjne: Produkcja
sera podpuszczkowego.

Omawianie przykładów dobrych praktyk,
poszukiwanie nowych rozwiązań.



Tworzenie materiałów dydaktycznych
w Learning Apps

Spotkanie II:
Jak rozwijać swój sposób odczuwania,
myślenia i działania, aby lepiej radzić sobie
w sytuacjach społecznych - warsztaty
rozwojowe.

G. Przybylak

I. Czyż

W. Hanuszewicz

D. Iwanowicz
M. Tuliszka

R. Kołosowska

Subregion południowy – powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
Kierunek
polityki
państwa

1,2,4

Temat sieci
S11b/Sieć: Rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów w szkole
podstawowej w klasach IV-VIII
Szczegółowe informacje

Liczba
godzin

Data

04.12.2018
2
godz.

godz.
16.00-18.15

Miejsce

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3
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Adresat

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

W programie…
● Kombinatoryka i rachunek
prawdopodobieństwa
● Statystyka
● Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty
● Kształtowanie umiejętności
argumentowania i dowodzenia
● Lapbook

Koordynator

Z. Krencewicz

S23/Sieć: Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
w pracy nauczyciela

2,4

05.12.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-17.30

Zespół Szkół
Specjalnych
Czersk
ul. Batorego 15

zainteresowani
nauczyciele

I spotkanie sieci
Tablica interaktywna, obsługa, możliwości,
wykorzystanie w czasie zajęć lekcyjnych



S19b/Sieć: Gramy i czytamy.
Czytanie i zabawa

1,2,4

Szczegółowe informacje

S14b/Sieć: Współpraca z rodzicami
w edukacji włączającej w szkołach
podstawowych

1,2,4



11.12.2018
3
godz.

godz.
16.00- 18.15

13.12.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

ODN
Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele szkół
podstawowych



Celem szkolenia jest doskonalenie
i wzbogacenie sposobów stosowanych
podczas czytania o techniki sprzyjające
zabawie i nauce poprzez gry.
Gry i zabawy służące doskonaleniu
umiejętności czytania wyrazów.
Gry doskonalące czytanie
ze zrozumieniem. Wykorzystanie gry
kooperacyjnej do doskonalenia
umiejętności czytania. Zabawa w teatr
jako sposób na doskonalenie czytania
oraz inne pomysł zachęcające dzieci
i młodzież do czytania. Gry lekturowe.

Omawianie przykładów dobrych praktyk,
poszukiwanie nowych rozwiązań.

M. Wróblewski
L. Mroziński

J. KierulCieślak

W.
Hanuszewicz

Subregion słupski i południowy – powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski
Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci
S8a/Sieć: Sieć interdyscyplinarne
możliwości edukacji morskiej

1,2,34

Szczegółowe informacje

Liczba
godzin
jednego
spotkania
3
godz.

Data

Miejsce

Adresat

04.12.2018

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele Sieci:
Interdyscyplinarne
możliwości edukacji
morskiej

godz.
15.00-17.30
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W programie…

Edukacja morska na różnych poziomach
kształcenia w kontekście rozmów
o NIEPODLEGŁEJ

Koordynator

I. Poźniak

