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KALENDARZ ODN – kwiecień 2019
KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Temat
Organizacja pomocy
psychologicznopedagogicznej
w szkole

Liczba
godzin

4
godz.

Forma

seminarium

Szczegółowe
informacje

Technologia
informacyjnokomunikacyjna na
lekcji języka obcego
Szczegółowe
informacje

Data

Miejsce

Adresat

02.04.2019

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

psycholodzy,
pedagodzy,
zainteresowani
nauczyciele

godz.
15.00-18.00

02.04.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
15.00- 18.00

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

nauczyciele
języków obcych
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W programie…

Omówienie zagadnień zw. z organizacją ppp oraz przykładów
dobrych praktyk.

● TIK? TAK! czyli ile TIK na lekcji języka obcego? wady i zalety
stosowania na lekcji.
● Ciekawe aplikacje na lekcji j. obcego i ich bezpośrednie
zastosowanie.
● Ćwiczenia praktyczne w trakcie szkolenia.
● Inspiracje do wykorzystania w nauczaniu bezpośrednim oraz
zdalnym.

Koordynator

W.
Hanuszewicz

M.
Młyńska

Dlaczego warto
wdrażać innowacje
pedagogiczne?
Szczegółowe
informacje
Zintegrowany
System Kwalifikacji.
Czym jest
i dlaczego jest
potrzebny

02.04.2019
3
godz.

seminarium

Szczegółowe
informacje
Praca
z dzieckiem
obcojęzycznym na
zajęciach języka
polskiego
Szczegółowe
informacje
Co się “chowa”
w zachowaniu
rozpoznawanie
dysfunkcji
sensorycznych oraz
wdrażanie
pomocnych strategii
pracy
z dzieckiem/
uczniem.

zainteresowani
nauczyciele

Lębork

dyrektorzy,
zainteresowani
nauczyciele,
pracownicy JST

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
podstaw
przedsiębior.,
doradcy zaw.,
nauczyciele
przedmiotów
zaw., inni
zainteresowani
nauczyciele

• Co każdy powinien wiedzieć przed przyjściem na rozmowę.
• Trudne pytania.
• Autoprezentacja jak się jej nauczyć.

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

•
•
•
•

03.04.2019
8
godz.

seminarium

Szczegółowe
informacje
Jak przygotować
ucznia do rozmowy
kwalifikacyjnej

godz.
16:00 - 18:15

godz.
9.00- 15.00

04.04.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30-17.45

04.04.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
16.00 -18.15

• Podstawy prawne działalności innowacyjnej w szkole.
• Jak działać innowacyjnie?
• Kreatywność, a innowacyjność.

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

●
●
●
●
●

Czym jest ZSK?
Podstawowe założenia systemu.
Narzędzia ZSK.
Kluczowe procesy i interesariusze ZSK.
Korzyści z ZSK.

Dwujęzyczność, a dwukulturowość.
Poczucie tożsamości, a nauka języka polskiego.
Skrypty kulturowe.
Kilka praktycznych rad w pracy z dzieckiem obcojęzycznym.

A.
Kreft

J. Pawlak Jęczewska

J. Pawlak Jęczewska

J. KierulCieślak

● Nauka podejmowania przez nauczyciela roli “sensorycznego

detektywa”.
06.04.2019
8
godz.

warsztaty

godz.
9.00-15.00

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Szczegółowe
informacje
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● Zbieranie i dokumentowanie zebranych informacji: wypełnianie

kwestionariuszy skryningowych, odczytywanie i interpretacja
diagnoz terapetow integracji sensorycznej, planowanie pracy pod
kątem zebranych informacji.
● Analiza potencjalnych zaburzeń w zakresie integracji
sensorycznej -scenariusze sytuacji trudnych sensorycznie.
● Trudne zachowanie - problem sensoryczny czy behawioralny.

E.
Wild

Jak bezpiecznie
organizować
wycieczki szkolne?

06.04.2019
8
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

Praca z dzieckiem
nieśmiałym.
Szczegółowe
informacje

Wpływ zaburzeń
odżywiania ucznia na
jego funkcjonowanie
społeczne
w szkole.

10
godz.

06.04.2019
warsztaty
godz.
9.00-16.30

06.04.2019
10
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Uczeń
z Zespołem
Aspergera
w szkolnej
rzeczywistości

godz.
9.00-16.30

06.04.2019
10
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

godz.
9.00-16.30

sala dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

5
godz.

kurs

godz.
15.30-19.30

zainteresowani
nauczyciele

D.
Iwanowicz

zainteresowani
nauczyciele

•
•
•
•
•
•
•
•

R.
Kołosowska

Charakterystyka dziecka nieśmiałego.
Dziecko nieśmiałe a inne zaburzenia internalizyjne.
Osiągnięcia szkolne dzieci nieśmiałych.
Komunikacja z dzieckiem nieśmiałym.
Metody pracy z dzieckiem nieśmiałym.
Relaksacje czynne i bierne.
Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
Portret pesymisty i optymisty.

●
●
●
●

Postrzeganie własnego ciała przez nastolatków.
Przyczyny anoreksji i bulimii, innych zaburzeń odżywiania
Objawy chorób – jak je rozpoznać?
Jak rozmawiać z dziećmi i ich rodzicami o problemie zaburzeń
odżywiania?
● Wczesne reagowanie – kiedy odchudzanie staje się destrukcyjne.
● W jaki sposób pomagać?

R.
Kołosowska

sala dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

zainteresowani
pedagodzy
szkolni
i nauczyciele
pracujący
z uczniem
z zespołem
Aspergera

Uczestnicy zapoznają się ze specyfikę funkcjonowania ucznia
z zespołem Aspergera we wszystkich sferach rozwojowych, poznają
drogę ucznia od diagnozy do terapii (formy i metody pracy terapii
wspomagające rozwój społeczny i komunikacyjny) oraz otrzymają
wskazówki do pracy edukacyjno - terapeutycznej w szkole.

W.
Hanuszewicz

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

kurs dla
nauczycieli
uczących
programowania
w szkole
podstawowej.

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli rozpoczynających przygodę
ze Scratch. Wizualne środowisko programistyczne umożliwia łatwe
tworzenie gier, animacji, rysowanie figur a jednocześnie realizację
podstawy programowej w klasach I-III i IV-VI.

M.
Tuliszka

09.04.2019

Scratch od początku
Szczegółowe
informacje

godz.
9.00-15.00

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

• 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.
• Kurs dostosowany do nowego rozporządzenia.
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Jak skutecznie
stymulować rozwój
mowy dziecka na
zajęciach
edukacyjnych

09.04.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Praca
z dzieckiem
obcojęzycznym na
zajęciach języka
polskiego

10.04.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Ciekawa lekcja
z doradztwa
zawodowego na
przykładzie nagrania
zajęć “Lekcja
z doradcą
zawodowym”

godz.
15.00- 19.00

godz.
16.00-18.15

11.04.2019
3
godz.

seminarium

godz.
15.30-17.45

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

SP nr 2
w Bytowie,
ul. Domańskiego 13

zainteresowani
nauczyciele

•
•
•
•

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

doradcy zaw.,
nauczyciele
podstaw
przedsiębior.,
nauczyciele
przedmiotów
zaw., inni
zainteresowani
nauczyciele

• Pomysł na fajną lekcję.
• Jak zainteresować ucznia zajęciami.
• Ciekawe formy pracy na zajęciach z doradztwa zawodowego.

J. Pawlak Jęczewska

nauczyciele
przedszkoli,
edukacji
wczesnoszkolnej,
zainteresowani
tematyką

Tworzenie:
a) materiałów, które podniosą atrakcyjność zajęć:
● chmury wyrazowej,
● prezentacji w PowerPoint, którą można wykorzystać m.in. do.:
dokumentowania projektu edukacyjnego, przedstawiania wyników pracy
grupowej, zaprezentowania w formie albumu wycieczki klasowej,
kroniki klasowej na zakończenie roku szkolnego, itp.
● krzyżówki, wykreślanki,
● puzzli,
● ozdobnych napisów,
b) zaproszenia na uroczystość klasową/szkolną,
c) dyplomów, podziękowań.

D.
Iwanowicz

kurs dla
początkujących

Zastosowanie elektoroniki zwiększa atrakcyjność lekcji programowania
w języku wyższego poziomu (klasy 7-8 i szkoły średnie). Podczas zajęć
zbudujemy proste, wzięte z życia codziennego układy (np włącznik światła)
i zastosujemy w nich wymagane w podstawie programowej koncepcje
programistyczne jak instrukcja warunkowa czy pętle.

M.
Tuliszka

Szczegółowe
informacje

Cyfrowo
kolorowo narzędzia TiK
w pracy nauczyciela

11.04.2019
4
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje

Fundamenty
Arduino.
Programowanie
i robotyka.
Szczegółowe
informacje

godz.
15.30-18.30

12.04.2019
5
godz.

kurs

godz.
15.30-19.30

● Mowa, jako akt komunikacji językowej, sposoby stymulacji, korekta
w zaburzeniach artykulacji.
● Znaczenie świadomej współpracy nauczycieli i rodziców nad rozwojem
mowy dzieci i kształtowaniem ich prawidłowej wymowy.
● Ćwiczenia ogólne usprawniające pracę narządów artykulacyjnych,
funkcjonowanie aparatu oddechowego i słuchowego.
● Profilaktyka, sposoby radzenia sobie z wadami wymowy.

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a.

-4-

Dwujęzyczność, a dwukulturowość.
Poczucie tożsamości, a nauka języka polskiego.
Skrypty kulturowe.
Kilka praktycznych rad w pracy z dzieckiem obcojęzycznym.

E.
Wild

J. KierulCieślak

Działania twórcze
wspomagające
opanowanie
umiejętności
matematycznych

12.04.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Współpraca
z rodzicami
elementem
pozytywnego klimatu
szkoły.

13.04.2019
10
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Im mniej
nauczyciela, tym
więcej ucznia... czyli
jak skuteczenie
zaktywizować
uczniów na lekcji
języka obcego.

godz.
15.00-19.00

4
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

16.04.2019
godz.
15:00- 18:00

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

• Mediacja ku myśleniu i strategie stymulowania operacyjności
myślenia dziecka.
• Kreatywne zabawy i ćwiczenia matematyczne.

E.
Wild

zainteresowani
nauczyciele

• Komunikacja werbalna i niewerbalna z rodzicami. Blokady
komunikacyjne.
• Bariery topograficzne.
• Możliwości psychofizyczne dziecka a wymagania szkolne.
• Kontakt z rodzicem roszczeniowym. Strategie radzenia sobie.
• Pozytywne praktyki w kontakcie z rodzicami.

R.
Kołosowska

nauczyciele
języków obcych
nowożytnych

• Rola ucznia i nauczyciela na lekcji, - czynniki warunkujące
efektywność nauczania i uczenia się.
• Jak umieć “zejść ze sceny”.
• Uczenie przez nauczanie (LDL) i metoda stacji na lekcji języka
obcego (Stationenlernen).
• Praktyczne metody i wskazówki do zwiększenia aktywności
ucznia.
• Wymiana doświadczeń.

M.
Młyńska

kurs dla
początkujących

Zastosowanie elektoroniki zwiększa atrakcyjność lekcji
programowania w języku wyższego poziomu (klasy 7-8 i szkoły
średnie). Podczas zajęć zbudujemy proste, wzięte z życia
codziennego układy (np włącznik światła) i zastosujemy w nich
wymagane w podstawie programowej koncepcje programistyczne jak
instrukcja warunkowa czy pętle.

M.
Tuliszka

Szczegółowe
informacje
Fundamenty
Arduino.
Programowanie
i robotyka.

24.04.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje
Ciekawa lekcja biologii
z wykorzystaniem
metod badawczych.
Szczegółowe
informacje

godz.
15.30-19.30

ODN Chojnice,
ul Świętopełka 3

24.04.2019
5
godz.

kurs

godz.
15:30 -19:30

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

•
zainteresowani
nauczyciele biologii, •
przyrody ze szkół
•
podstawowych
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Obserwacje i doświadczenia biologiczne.
Eksperymenty biologiczne ułatwiające uczenie się.
Metodyka badań biologicznych.

A.
Kreft

Ciekawość świata edukacja przyrodnicza
Szczegółowe
informacje
Mobilność
edukacyjno zawodowa uczniów
szkół zawodowych

25.04.2019
3
godz.

warsztaty

25.04.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Jak zaplanować
dobry projekt
w ramach programu
Erasmus+

Szczegółowe
informacje

godz.
15.30-17.45

zainteresowani
nauczyciele klas
I - III szkoły
podstawowej

• Obserwacje i doświadczenia biologiczne.
• Jak zachęcić małe dzieci do eksperymentowania?

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
doradcy
zawodowi inni
zainteresowani
nauczyciele

● Rynek pracy przeobrażenia i kierunki zmian.
● Uczyć należy się całe życie - różne formy mobilności.
● Wiedza kluczem do mobilności uczniów.

J. Pawlak Jęczewska

Bytów Filia PBW,
ul. Zamkowa 2

zainteresowani
nauczyciele

•
•
•
•

G.
Wieczorek

26.04.2019
4
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Ciekawa lekcja biologii
z wykorzystaniem
metod badawczych.

godz.
15:30-17:45

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

godz.
14.30-17.30

26.04.2019
5
godz.

kurs

godz.
15:30 -19:30

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

•
zainteresowani
nauczyciele biologii, •
przyrody ze szkół
•
podstawowych

Analiza potrzeb.
Określanie celów.
Projektowanie działań.
Tworzenie Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły.

Obserwacje i doświadczenia biologiczne.
Eksperymenty biologiczne ułatwiające uczenie się.
Metodyka badań biologicznych.

A.
Kreft

A.
Kreft

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2018/2019
Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski - powiaty: słupski, lęborski, bytowski
S2/Sieć: Ciekawe lekcje języka
kaszubskiego

01.04.2019
3
godz.

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

3
godz.

godz.
15.30-17.45
01.04.2019
godz.
15.30-17.45

Szkoła Podstawowa
nr 5 w Bytowie

nauczyciele języka
kaszubskiego

Niepubliczne Przedszkole
“Słoneczne Stacyjkowo”
ul. Styp-Rekowskiego 68a
Bytów

nauczyciele edukacji
przedszkolnej, klas
I-III, SOSW, muzyki
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● Przykłady dobrej praktyki - wymiana
doświadczeń.

G.
Przybylak

● Wymiana doświadczeń.
● Podsumowanie i zakończenie pracy Sieci
w roku szkolnym 2018/2019.

E.
Misiewicz

S11a/Sieć: Rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów w szkole
podstawowej w klasach IV-VIII

15.04.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje

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

godz.
16.30-18.45

23.04.2019
3
godz.

godz.
15.45-18.15

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

24.04.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje
S6a/Sieć: Wspieranie rozwoju
dziecka w kształtowaniu kompetencji
kluczowych

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego 4a

uczestnicy sieci
nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

● Sposoby komunikowania się z uczniem
sprawiającym problemy wychowawcze
z odwołaniem do osobistego doświadczenia.
● Podsumowanie pracy Sieci.

SP nr 4 Słupsk
ul. Leszczyńskiego 17

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczycieleopiekunowie
samorządów
uczniowskich

Szczegółowe informacje

godz.
16.30-18.00

26.04.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje
S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

Z.
Krencewicz

D.
Iwanowicz

R.
Kołosowska

25.04.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje
S26a/Sieć: Samorządność uczniowska
w szkole.
Sieć opiekunów samorządu
uczniowskiego

godz.
15.30-17.45

●

Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty
przygotowanego przez CKE.
Różne metody rozwiązywania zadań i ich
ocenianie.

1. Przygotowanie:
● prezentacji będącej kroniką/albumem
klasowym,
● zaproszenia na uroczystość klasową/szkolną,
● dyplomu,
● podziękowania.
2. Podsumowanie pracy sieci.

Szczegółowe informacje
S15a/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy

●

godz.
16.00-17.30
30.04.2019

4
godz.

godz.
15.30-18.30
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● Ortografia na wesoło.
● Podsumowanie pracy w sieci.

● Możliwości wspierania samorządów
uczniowskich w ciekawej formie.

● "Bakterie w słoiku".
● Podsumowanie pracy sieci

E.
Wild

M.
Tuliszka

I.
Czyż

Temat sieci

Liczba
godzin
jednego
spotkania

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion południowy - powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
S11b/Sieć: Rozwijanie kompetencji
matematycznych uczniów w szkole
podstawowej w klasach IV-VIII
Szczegółowe informacje
S14b/Sieć: Współpraca
z rodzicami w edukacji włączającej
w szkołach podstawowych

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

● Analiza próbnego egzaminu ósmoklasisty
przygotowanego przez CKE.
● Różne metody rozwiązywania zadań i ich
ocenianie.

Z.
Krencewicz

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele szkół
podst. zapisani do
sieci

● Omawianie przykładów dobrych praktyk.
● Podsumowanie pracy w sieci.

W.
Hanuszewicz

03.04.2019
3
godz.

godz.
16.00-18.15
04.04.2019

4
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.00

●

S9b/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych
Szczegółowe informacje
S26b/Sieć: Samorządność uczniowska
w szkole. Sieć opiekunów samorządu
uczniowskiego

09.04.2019
4
godz.

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczycieleopiekunowie
samorządów
uczniowskich

Miejsce

Adresat

24.04.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje

Temat sieci

godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Liczba
godzin
jednego
spotkania

godz.
15.30-17.00

Data

●
●
●

Zalecenia pokarmowe dla człowieka. Co warto jeść,
a czego unikać
Wpływ odżywiania na zdrowie.
Po co jemy produkty, których nie trawimy?
Ćwiczenie laboratoryjne: Produkcja sera
podpuszczkowego

● Możliwości wspierania samorządów
uczniowskich w ciekawej formie.

W programie…

I.
Czyż

M.
Tuliszka

Koordynator

Subregion słupski i południowy - powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski
S24/Sieć: Kompetencje diagnostyczne
nauczycieli (praktyka, podstawy
prawne) (subregion południowy)
Szczegółowe informacje

3.04.2019
3
godz.

godz.
16.00-18.15

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele
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Wycieczki i wyjścia w teren jako forma
wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży.

A.
Kreft

