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KALENDARZ ODN – listopad 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE, SEMINARIA
Erasmus +
2,3

Szczegółowe informacje

1

Cudzoziemcy
w polskiej szkole.
Specjalne potrzeby
uczniów migrantów
Szczegółowe informacje

28.11.2018
5
godz.

konferencja

godz.
10.00-14.00

23.11.2018
5
godz.

seminarium
+warsztaty

godz.
15.00-18.45

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

dyrektorzy,
nauczyciele szkół
i placówek
oświatowych, osoby
zainteresowane

sala konferencyjna
ODN w Słupsku
ul. Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele różnej
specjalności,
psychologowie,
pedagodzy,
instruktorzy domów
kultury...
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Celem konferencji jest upowszechnianie, promocja
i przekazanie informacji na temat projektu
ERASMUS+, a zwłaszcza przygotowania wniosków
G.
w szkolnictwie i kształceniu zawodowym Akcji 1 i 2, Wieczorek
edukacji szkolnej Akcji 1 i 2 (mobilność kadry,
partnerstwa strategiczne szkół).
 Wprowadzenie dziecka cudzoziemskiego do
szkoły i klasy (także przygotowanie klasy
i szkoły);
 Integracja dziecka w klasie – przykłady
dobrych praktyk;
G.
Przybylak
 Szkoła, klasa przyjazna dla ucznia
cudzoziemskiego – współpraca z rodzicami,
rola rodziców cudzoziemskich w procesie
uczenia się dziecka;
 Prezentacja książki: „Inny w polskiej szkole”

1

Pomorskie drogi do
Niepodległej.
Proces Jana Bauera
w Słupsku 1932 roku.
Zmagania Kaszubów
z Niemcami na Pomorzu
Zachodnim
(1918-1939)
Szczegółowe informacje

26.11.2018
3
godz.

seminarium

godz.
15.30-17.45

sala konferencyjna
ODN w Słupsku
ul. Poniatowskiego
4a

nauczyciele historii
wszystkich etapów
edukacyjnych,
zainteresowani
nauczyciele






Polski ruch narodowy w Niemczech a Kaszubi
(1918-1939).
Wywiad polski a Kaszubi w Rzeszy.
Zniszczenie przez Niemców polskiego
szkolnictwa wśród Kaszubów w Rzeszy.
Słupski proces Jana Bauera w 1932 r.

M.Tuliszka

KURSY GRANTOWE POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Kierunek
polityki
państwa

1,2,3,
4

Temat
Kompetencje kluczowe
w rozwoju ucznia
i doskonaleniu zawodowym
nauczyciela

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

grupa IV
Miastko
20
godz.

warsztaty

03-04.11.2018
godz.
9.00-17.00

Szczegółowe informacje

SP 2 Miastko
ul. Kujawska 1

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich
typów szkół i
placówek
oświatowych

grupa V

2, 4

Diagnoza indywidualnych
potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia i
jej wykorzystanie
w planowaniu procesu
dydaktycznego

20
godz.

warsztaty

17.11.2018
godz.
9.00-18.30

Szczegółowe informacje

4

Współczesne zagrożenia
dzieci i młodzieży.
Bezpieczne korzystanie
z Internetu, urządzeń
mobilnych i portali
społecznościowych

16.11.2018
godz.
14.00-20.30

Miastko
SP 2 Miastko
ul. Kujawska 1

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich
typów szkół
i placówek

1.
2.
3.
4.
5.

20
godz.

warsztaty

17-18.11.2018
godz.
9.00-17.00

Chojnice
ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

Szczegółowe informacje

-2-

dyrektorzy
i nauczyciele
wszystkich
typów szkół
i placówek
oświatowych

Koordy
nator

Współczesny rynek pracy a kompetencje kluczowe.
Kompetencje kluczowe na lekcjach – rola i zadania
nauczyciela w kształceniu kompetencji kluczowych
Kompetencje komunikacyjne
O myśleniu i rozumowaniu naukowym. Myślenie logiczne
a rozwiązywanie problemów.
Kompetencje społeczne – uczenie się a kreatywność i
przedsiębiorczość

J.
KierulCieślak

1) Diagnoza w praktyce szkolnej
2) Warsztat pracy nauczyciela diagnosty – jak stworzyć
narzędzia badawcze?
3) Diagnoza funkcjonalna w oparciu o profil
psychoedukacyjny ucznia PEP-R.
4) Interdyscyplinarność diagnozy i jej znaczenie w modelu
pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych..
1.

grupa IV

W programie…

2.
3.
4.
5.

Trudne drogi dorastania. Rozwojowo-kliniczny kontekst
korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież.
Czy coś zagraża dzieciom i młodzieży w sieci?
Cyberprzemoc.
Różne uzależnienia te same mechanizmy.
Kiedy używanie mediów staje się problemem.
Jak rozmawiać? – interwencja nauczyciela wobec dziecka
i rodziców”.

W. Hanu
szewicz

M.
Maraszk
iewicz

1,2,3,
4

Kompetencje kluczowe
w rozwoju ucznia
i doskonaleniu zawodowym
nauczyciela

Słupsk
grupa V
20
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2, 4

Diagnoza indywidualnych
potrzeb i możliwości
psychofizycznych ucznia
i jej wykorzystanie
w planowaniu procesu
dydaktycznego

4

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

grupa VI

20
godz.

warsztaty

23.11.2018
godz.
14.00-20.30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

24.11.2018
godz.
9.00-18.30
grupa V
20
godz.

warsztaty

Lębork

24-25.11.2018
godz.
9.00-17.00

SP 3 Lębork
ul. Kossaka 103

Szczegółowe informacje

1.
2.
3.
4.
5.

Współczesny rynek pracy a kompetencje kluczowe.
Kompetencje kluczowe na lekcjach – rola i zadania
nauczyciela w kształceniu kompetencji kluczowych
Kompetencje komunikacyjne
O myśleniu i rozumowaniu naukowym. Myślenie
logiczne a rozwiązywanie problemów.
Kompetencje społeczne – uczenie się a kreatywność i
przedsiębiorczość

J.
KierulCieślak

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich
typów szkół
i placówek

5) Diagnoza w praktyce szkolnej
6) Warsztat pracy nauczyciela diagnosty – jak stworzyć
narzędzia badawcze?
7) Diagnoza funkcjonalna w oparciu o profil
psychoedukacyjny ucznia PEP-R.
8) Interdyscyplinarność diagnozy i jej znaczenie w modelu
pracy z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach
edukacyjnych..

W.
Hanuszewicz

dyrektorzy
i nauczyciele
wszystkich
typów szkół i
placówek
oświatowych

1. Trudne drogi dorastania. Rozwojowo-kliniczny kontekst
korzystania z nowych mediów przez dzieci i młodzież.
2. Czy coś zagraża dzieciom i młodzieży w sieci?
Cyberprzemoc.
3. Różne uzależnienia te same mechanizmy.
4. Kiedy używanie mediów staje się problemem.
5. Jak rozmawiać? – interwencja nauczyciela wobec dziecka
i rodziców”.

M.
Maraszkiewicz

Słupsk

Szczegółowe informacje
Współczesne zagrożenia
dzieci i młodzieży.
Bezpieczne korzystanie z
Internetu, urządzeń
mobilnych i portali
społecznościowych

17-18.11.2018
godz.
9.00-17.00

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich
typów szkół
i placówek
oświatowych

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierune
k
polityki
państwa

2

Temat
Egzamin ósmoklasisty.
Vademecum nauczyciela.
Język polski

Liczba
godzin
5
godz.

Forma

Data

Miejsce

Adresat

warsztaty

6.11.2018
godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowa
ni
nauczyciele
poloniści

6.11.2018
godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Szczegółowe informacje

2

Egzamin ósmoklasisty.
Vademecum nauczyciela.
Matematyka
Szczegółowe informacje

5
godz.

warsztaty

●
●
●

-3-

nauczyciele
matematyki

●

W programie…

Koordynator

Istota zmian w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
Koncepcja egzaminu ósmoklasisty. Struktura arkusza,
zadania i kryteria oceniania.
Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z uczniem
przed egzaminem ósmoklasisty.
.

J. KierulCieślak

D. Iwanowicz

Relaksacja i joga
2

Szczegółowe informacje

15
godz.

warsztaty

6, 8,
13,15,21,22,
27.11.2018
godz.
15.30-17.00

Wzmocnienie
kompetencji dyrektora
w zakresie realizacji
1,2,3, 4 nadzoru pedagogicznego
w obszarze wspomagania

7.11.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
11.00-14.45

Szczegółowe informacje

2

Od czego zacząć?
Pierwsze kroki w pracy z
dzieckiem z ASD
kluczem do sukcesu
terapeutycznego

6
godz.

warsztaty

7.11.2018
godz.
15.00-19.30

nauczyciele
wychowania ●
fizycznego oraz ●
przedmiotów
przyrodniczych

Słupsk
Studio jogi
ul. Jodłowa 91

Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna
Człuchów
ul. Szczecińska
20

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

4, 2

Programowanie
w klasach IV-VI
ze Scratch

7.11.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

4

Daj się zachmurzyć
– wykorzystanie chmury
internetowej w pracy
nauczyciela
Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.45

9.11.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.00-18.45

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29
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dyrektorzy,
wicedyrekto
rzy szkół
i placówek
oświatowych

Przygotowanie:
 sposoby przeprowadzania warsztatu diagnostycznorozwojowego w celu określenia potrzeb placówki
 opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły i
placówki oświatowej
 sporządzenie raportu z
realizacji Rocznego Planu Wspomagania

nauczyciele
klas I-IV
ogólnodostę
pnej szkoły

I. Czyż

B. Żuk

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak
nauczyciel/terapeuta powinien zachowywać się podczas
pierwszych spotkań z dzieckiem z ASD, jakie błędy
pojawiają się najczęściej i co jest najistotniejsze na
początku terapii.

W.
Hanuszewicz

●
●

Praktyczne projekty Scratch.
Gra w Scratch

M.
Wróblewski

●
●
●
●
●
●

Czym jest chmura informatyczna
Jak założyć konto w chmurze
Jak skonfigurować konto w chmurze
Programy w chmurze
Jak zarządzać plikami w chmurze
Poznajemy Sway

podstawowej

oraz n-le
przedszkoli
nauczyciele,
którzy znają
Scratch w
stopniu
podstawowy
m lub
ukończyły
formę
“Programow
anie w
klasach I-III
ze Scratch.
nauczyciele
wszystkich
przedmiotó
w,
wszystkich
etapów
edukacyjnyc
h

Podstawy jogi.
Jak wykorzystać ćwiczenia jogi do relaksacji w pracy z
uczniem

D. Iwanowicz

2

Behawioralne metody
pracy z dzieckiem
z trudnościami
w zachowaniu

10
godz.

warsztaty

10.11.2018
godz.
9.00-16.30

Szczegółowe informacje

4, 2

Programowanie
w klasach I-III
ze Scratch

13.11.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Komunikacja i relacje
społeczne u osób z ASD

4, 2

6
godz.

warsztaty

godz.
15.00-19.30

14.11.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje
Wzmocnienie
kompetencji dyrektora
w zakresie realizacji
1,2,3, 4 nadzoru pedagogicznego
w obszarze wspomagania

godz.
15.00-19.45

14.11.2018

Szczegółowe informacje

Programowanie
w klasach I-III z Balti

godz.
15.00-18.45

14.11.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
10.00-13.45

5
godz.

kurs

15.11.2018

Szczegółowe informacje
1,2,3, 4

Awans zawodowy
nauczyciela

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

SP 3 Lębork
ul. Kossaka 103

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowa
ni
nauczyciele

nauczyciele,
którzy
chcieliby
poznać
przyjazne
środowisko
do
nauczania
programowa
nia na I
etapie
edukacyjny
m
nauczyciele
klas
młodszych
ogólnodostęp
nej szkoły
podstawowej
nauczyciele
edukacji
przedszkoln
ej i
wczesnoszkolnej

●
●
●
●
●
●
●

Formułowanie zasad
Tworzenie systemów motywacyjnych
Tworzenie check listy na zachowanie
Zasada 3R
Zasada Premacka
Skuteczne wydawanie poleceń
Pochwały terapeutyczne

●
●

Praktyczne projekty Scratch.
Gra w Scratch

M.
Wróblewski

●

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób
mówić by dziecko słuchało i rozumiało. Poznają
sposoby budowania pozytywnych relacji i osiągania
sukcesów w pracy z dzieckiem z ASD, jak też sposoby
modyfikacji własnego zachowania.

W.
Hanuszewicz

Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
● budowanie sceny (tryb budowania),
SP 2 Miastko
● poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
ul. Kujawska 1
● podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie,
● proste animacje (tryb programowanie - nowicjusz)
Przygotowanie:
Pedagogiczna
 sposoby przeprowadzania warsztatu diagnostycznoBiblioteka
dyrektorzy,
rozwojowego w celu określenia potrzeb placówki
Wojewódzka
wicedyrektorzy
Filia nr 3
 opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły
szkół
w Lęborku
i placówki oświatowej
i placówek
ul.

sporządzenie raportu z
oświatowych
A. Dygasińskiego
realizacji Rocznego Planu Wspomagania
14
zainteresowani Nabycie wiedzy prawnej i umiejętności interpretowania
sala dydaktyczna
nauczyciele prawa z zakresu wymagań dotyczących poszczególnych
nr 29

-5-

R.
Kołosowska

M.
Wróblewski

B. Żuk

A. Grzeszczak

Szczegółowe informacje

2, 3

Praktyczne metody
aktywizujące na lekcjach
przedmiotów
zawodowych
cz. I i cz. II
Szczegółowe informacje

Szanty i pieśni kubryków
1,2
Szczegółowe informacje

2

Pedagogika zabawy
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

godz.
15.00-18.45
część I:
15.11.2018
2
godz.

warsztaty

2

16.11.2018
5
godz.

warsztaty

4, 2

godz.
15.00-18.45

17.11.2018
8
godz.

warsztat

godz.
9.00-15.00

20.11.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

Programowanie
w klasach IV-VI
ze Scratch

stopni awansu zawodowego, trybu działania komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, sposobu odbywa-nia
stażu i realizacji wymagań na poszczególne stopnie

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
●
przedmiotów
●
zawodowychwszystkie
●
branże

Omówienie praktycznych metod aktywizujących.
Przykładowy scenariusz zajęć z zastosowaniem metod
aktywizujących
Praktyczne zastosowanie metod aktywizujących

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku
ul. Partyzantów
27

nauczyciele
różnej
specjalności

●

Poznanie historii, teorii i repertuaru związanego
z szantami i pieśniami kubryków

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej






Zabawy integracyjne
Teoretyczne podstawy pedagogiki w praktyce
Metody pedagogiki zabawy w praktyce
Zabawy z chustą animacyjną

E. Wild



Zapoznanie i omówienie ćwiczeń wprowadzających do
emisji głosu
Projekcja filmu “ Podział głosek”
Ćwiczenia oddechowe
Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy dialog naprzemienny

E. Wild

godz.
15.30-17.00

Szczegółowe informacje
Emisja i higiena głosu
w pracy nauczyciela

część II:
29.11.2018

ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

5
godz.

kurs

godz.
15.00-19.00

20.11.2018
godz.
15.00-18.45

nauczyciele
sala dydaktyczna
edukacji
nr 28
wczesnoszkol
ODN Słupsk
nej i przedul. Bałtycka 29
szkolnej

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Szczegółowe informacje

-6-

osoby, które
znają
Scratch w
stopniu
podstawowy
m lub
ukończyły
formę
„Programow
anie w
klasach I-III
ze Scratch”





●
●

Praktyczne projekty Scratch
Gra w Scratch

J. Pawlak Jęczewska

E. Misiewicz

M. Wróblewski

2

Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne na
mapie morskiej

20.11.2018
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Egzamin ósmoklasisty.
Vademecum nauczyciela
matematyki

godz.
15.30-18.00
21.11.2018

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.45

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki,
przyrody,
geografii

●
●
●
●

●
sala dydaktyczna
nauczyciele
nr 29
matematyki ●
ODN Słupsk
szkół
ul. Bałtycka 29 podstawowych ●
●

2

Edukacja polonistyczna
- zmiany programowe
w szkołach
ponadpodstawowych

nauczyciele
języka
polskiego
szkół
ponadpodsta
wowych

21.11.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

I LO Bytów
ul. Gdańska 57

Szczegółowe informacje

1,2

Rynek pracy
a wspieranie postaw
przedsiębiorczości

21.11.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Eksperymenty
i doświadczenia
w edukacji
wczesnoszkolnej

22.11.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe informacje

2

Mieć głowę do nauki.
Jak nauczyć młodzież
sztuki uczenia się
Szczegółowe informacje

godz.
15.40- 18.25

godz.
15.00-19.00

22.11.2018
3
godz.

warsztat

godz.
16.00-18.15

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

doradcy
zawodowi,
nauczyciele
podstaw
przedsiębior
czości,
pedagodzy
inni
zainteresowa
ni
nauczyciele

●




●
nauczyciele
przedszkola

●
●

Istota zmian w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
Koncepcja egzaminu ósmoklasisty. Struktura arkusza,
zadania i kryteria oceniania.
Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy z uczniem
przed egzaminem ósmoklasisty.
Założenia i filozofia zmiany podstawy programowej
kształcenia ogólnego w czteroletnim liceum i
pięcioletnim technikum;
Metodyka kształcenia literackiego i kulturowego
w kontekście elementów retoryki i samokształcenia;
Metodyka kształcenia językowego w kontekście
kształcenia literackiego, elementów retoryki
i samokształcenia

Poznanie zapotrzebowania na pracowników na
lokalnym rynku pracy.
Sposoby budowania postaw przedsiębiorczych

Jakie eksperymenty i doświadczenia wpływają na
poznanie świata w oczach dziecka.
Omówienie i przeprowadzenie doświadczeń- przykłady
Umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń i
eksperymentów.

nauczyciele
matematyki,
historii,
Jak przygotować ucznia do efektywnego uczenia się.
j. polskiego
szkół ponadpodstawowych
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●

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

I. Poźniak

D. Iwanowicz

J. KierulCieślak

J. Pawlak Jęczewska

E. Wild

J. KierulCieślak

2

Zabawy i ćwiczenia
wspierające rozwój
dziecka

5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

23.11.2018
godz.
15.00-18.45

nauczyciele
edukacji
przedszkoln
ej i
wczesnoszkolnej

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29






2

Praca z dzieckiem
z rodziny
dysfunkcjonalnej

24.11.2018
10
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Dysfunkcje sensoryczne
a możliwości edukacyjne
dzieci

24.11.2018
8
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
9.00-15.00

Kurs na dobry zawód
- kucharz okrętowy.
Praktyczne zajęcia
preorientacji zawodowej

27.11.2018
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

4, 2

godz.
9.00-16.30

Programowanie
w klasach IV-VI
ze Scratch
Szczegółowe informacje

godz.
13.00-15.15

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

sala
konferencyjna
ODN w Słupsku
ul.
Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele

nauczyciele
edukacji




●
●
●

przedszkolnej i
wczesnoszkolnej ●

ZSP Słupsk
ul. Przemysłowa
100

nauczyciele
przedmiotów
zawodowyc
h, głównie





Naturalne strategie uczenia się dziecka w/g prof.
R. Więckowskiego
Działania nauczyciela wspierającego aktywność
edukacyjną dziecka ( podejście zadaniowe, sytuacyjne,
tworzenie okazji edukacyjnych
Przykłady praktycznych zabaw i ćwiczeń
wspierających rozwój dziecka
Rodzina dysfunkcjonalna - przykładowe dysfunkcje;
destrukcyjne reguły; czynniki zaburzające rozwój
dziecka; nieprawidłowe postawy rodzicielskie; cechy
osobowości rodziców wpływające na rozwój dziecka.
Korekta zachowań w poszczególnych obszarach –
przykłady wychowawczych sytuacji korygujących
Dziecko w sytuacji konfliktu i rozwodu rodziców
Wpływ nauczyciela na funkcjonowanie dziecka
z rodziny dysfunkcjonalnej. Możliwości i ograniczenia.
Przydatne cechy i umiejętności interpersonalne.
Metoda integracji sensorycznej- założenia.
Rozpoznawanie dysfunkcji sensorycznej u dzieci.
Dostosowanie w zakresie środowiska i edukacjiprojekcja filmów.
Ćwiczenia praktyczne w zakresie integracji
sensorycznej.

E. Wild

R.
Kołosowska

E. Wild

Etapy zdobywania uprawnień żeglarskich
Certyfikaty uprawniające do pracy na jednostkach
pływających.
Specyfika zawodu kucharza okrętowego

I. Poźniak,
J. Pawlak Jęczewska

Praktyczne projekty Scratch.
Gra w Scratch

M.
Wróblewski

gastronomicznych

27.11.2018
5
godz.

kurs

SP 2 Bytów
godz.
ul. Domańskiego 13
15.00-18.45

nauczyciele,
którzy znają
Scratch
w stopniu
podstawowy
●
m lub
ukończyły ●
formę
„Programowani
e w kl. I-III ze
Scratch”
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2

Kompetencje
interpersonalne w pracy
dyrektora

27.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

4

Narzędzia GOOGLE
w zarządzaniu
szkołą/placówką

godz.
11.00-14.45

28.11.2018
4
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

godz.
13.00-16.30


sala dydaktyczna
nr 29
dyrektorzy,

ODN Słupsk
wicedyrektorzy
ul. Bałtycka 29



sala dydaktyczna
dyrektorzy,
nr 29
wicedyrektorzy

ODN Słupsk
kadra
ul. Bałtycka 29
zarządzająca


2

Rozpoznawanie ptaków
miast
Szczegółowe informacje

2

Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?
FIZYKA
Szczegółowe informacje
Jak skutecznie
przygotować ucznia do
konkursów?

1,2
KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

29.11.2018
5
godz.

4
godz.

2

Szczegółowe informacje

spotkanie
informacyjn
oinstruktażo
we

godz.
15.30-19.15

nauczyciele
biologii, inni
zainteresowani

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
fizyki

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
przedmiotów rozwijających
kompetencje
społeczne

29.11.2018
godz.
15.30-18.30

warsztaty

4
godz.

Szczegółowe informacje
Taniec w edukacji
wczesnej dziecka

warsztaty

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka

spotkanie
informacyjn
oinstruktażo
we

29.11.2018
godz.
16.00-19.00

warsztaty

30.11.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku
ul. Partyzantów

nauczyciele
edukacji

●
●

Realne metody obserwacji. ptaków w praktyce szkolnej
Ptaki zurbanizowane - elementy biologii lęgowej
i rozpoznawanie gatunków.

A. Kreft

Wykorzystanie dorobku zrealizowanych konkursów
Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza
●
●
●



wczesnoszkolnej,

przedszkolnej, 
muzyki i inni
zainteresowani 
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Techniki efektywnego porozumiewania się z innymi
ludźmi, skutecznego wpływania na ich zachowanie
R.
Rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych,
Kołosowska
sztuka negocjowania.
Asertywność
Google oferują szkołom bezpłatnie rozwiązania
umożliwiające tworzenie kont pocztowych i powiązanych
z nimi usług, które mogą znakomicie poprawić obieg
dokumentów, komunikację pomiędzy dyrektorem
a nauczycielami i rodzicami.
D. Iwanowicz
Podczas praktycznych warsztatów omówiony zostanie
sposób pozyskania od Google pakietu bezpłatnego
pakietu G Suite.
Uczestnicy poznają możliwości wspólnej pracy nad
dokumentem, udostępniania dokumentów, tworzenia
ankiet onlie itd.

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
Poznanie kroków i prostych układów
choreograficznych wybranych polskich tańców
narodowych;
Tańce integracyjne różnych narodów świata - poznanie
prostych układów choreograficznych;
Realizacja ruchowa zabaw i piosenek

A. Kreft

E. Misiewicz

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

1.

Temat sieci
S6a/Sieć: Wspieranie
rozwoju dziecka w
kształtowaniu kompetencji
kluczowych.

Liczba
godz.

2
godz.

Szczegółowe informacje

Data

Miejsce

Adresat

07.11.2018

SP-4 Słupsk ul.
Leszczyńskiego 17
sala 53

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
z powiatu słupskiego

godz.
16.30-18.00

W programie…

Jak rozmawiać z uczniami – trudne emocje
dzieci


4

S13a/Sieć: Nowa
technologia
- zbawienie czy
przekleństwo?

13.11.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.00

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele





4

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

13.11.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

2

S22b/Sieć:
Nauczanie biologii przez
odkrywanie i nie tylko
Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.45

pierwsze
spotkanie
4
godz.

14.11.2018
godz.
15.30-18.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miastku
ul. Kujawska 1
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nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

zainteresowani
nauczyciele biologii
ze szkoły
podstawowej
i gimnazjum




Koordynator

E. Wild

Wpływ smartfonów i portali
społecznościowych na psychikę dzieci
i młodzieży.
Spotkanie z psychiatrą – nowe technologie, uzależnienia. Jak to się leczy?
Uzależnienia behawioralne dzieci
i młodzieży. Jak rozpoznawać?
Psychologiczno - socjologiczne
aspekty cyberprzemocy. Patostream.

M.
Maraszkiewicz

Organizacja pracy sieci.
Materiały dydaktyczne dostępne
w sieci (e-podręczniki, scholaris,
Learning Apps)

D. Iwanowicz
M.Tuliszka

Cel: dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowej wiedzy
i umiejętności, nawiązywanie kontaktów
W programie:
 Analiza podstawy programowej
w szkole podstawowej pod kątem
wymaganych doświadczeń i
eksperymentów, obserwacji
 Analiza problemowa: W jaki sposób
przeprowadzić doświadczenia
modelowo i niestandardowo ?
 Zajęcia w terenie

A. Kreft

2

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

15.11.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje
S2/Sieć: Ciekawe lekcje
języka kaszubskiego
Szczegółowe informacje

3

S12a/Sieć: Jakość
w kształceniu zawodowym

15.11.2018
3
godz.

3.

Szczegółowe informacje

godz.
16.00-18.25
pierwsze
spotkanie

3
godz.

Szczegółowe informacje

S5b/Sieć: Kreatywny
nauczyciel muzyki
w edukacji wczesnej
dziecka

godz.
15.30-18.30

22.11.2018
godz.
15.30-17.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29


nauczyciele zapisani
do sieci

Szkoła Podstawowa
nr 5 Bytów
ul. Młyńska 11

sala konferencyjna
ODN w Słupsku
ul. Poniatowskiego
4a



23.11.2018
3
godz.

godz.
15.30-18.00
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W. Hanuszewicz



doradcy zawodowi,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
nauczyciele podstaw
przedsiębiorczości
inni zainteresowani
nauczyciele





Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku
ul. Partyzantów 27

Zasady dobrej komunikacji
z rodzicami.
Omówienie dobrych praktyk szukanie pozytywnych rozwiązań.

nauczyciele muzyki,
rytmiki, edukacji
przedszkolnej,
klas I-III, SOSW



Całoroczny programie wspomagania
nauczycieli prowadzących zajęcia
z doradztwa zawodowego w szkole.
Formy pracy: warsztaty, wymiana
doświadczeń, lekcje pokazowe.
Podejmowanie tematów związanych
z kompetencjami kreatywnymi
nauczyciela muzyki we wczesnej
edukacji dziecka.
Formy pracy: warsztaty, lekcje
otwarte, wymiana doświadczeń.

J. Pawlak Jęczewska

E. Misiewicz

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

2

Temat sieci
S6b/Sieć: Wspieranie rozwoju
dziecka w kształtowaniu
kompetencji kluczowych

Liczba
godz.

14.11.2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

1,2

S15b/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy

3

Szczegółowe informacje

2

S9b/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych

godz.
16.00-18.00
14.11. 2018

3
godz.

Szczegółowe informacje

S12b/Sieć: Jakość w kształceniu
i szkoleniu zawodowym

Data

godz.
15.30-17.45

Adresat

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciela

Zabawy plastyczne na każdą porę roku

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele

Spotkanie I: Wzmacnianie kompetencji
interpersonalnych nauczyciela jako warunek
jego rozwoju osobistego i zawodowego.
Zasady funkcjonowania Sieci.

ODN Chojnice
ul. Świętopełka

pedagodzy,
nauczyciele uczący
doradztwa
zawodowego w
szkołach
podstawowych
i branżowych I
stopnia z powiatu
słupskiego

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

14.11.2018
2
godz.

godz.
16.00-17.30

20.11.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.00

W programie…

Miejsce




Rośliny użytkowe i magiczne. Wybrane
projekty parkowe Petera Josepha Lenne
w północnej Polsce.


4

S13b/Sieć: Nowa technologia
– zbawienie czy przekleństwo?
Szczegółowe informacje

20.11.2018
2
godz.

godz.
15.30-17.00


ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele
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Całoroczny programie wspomagania
nauczycieli prowadzących zajęcia
z doradztwa zawodowego w szkole.
Formy pracy: warsztaty, wymiana
doświadczeń, lekcje pokazowe.

Wpływ smartfonów i portali
społecznościowych na psychikę dzieci
i młodzieży.
Spotkanie z psychiatrą – nowe
technologie, uzależnienia. Jak to się
leczy?
Uzależnienia behawioralne dzieci
i młodzieży. Jak rozpoznawać?
Psychologiczno-socjologiczne aspekty
cyberprzemocy. Patostream.
Podsumowanie sieci.

Koordynator

E. Wild

R. Kołosowska

J. PawlakJęczewska

I. Czyż

M.
Maraszkiewicz

S14 b/Sieć: Współpraca
z rodzicami
w edukacji włączającej w szkołach
podstawowych

1,2

22.11.2018
4
godz.

godz.
15.00 -18.00

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

nauczyciele
zapisani do sieci

ODN Chojnice
ul. Świętopełka

nauczyciele edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
nauczający języka
angielskiego



Zasady dobrej komunikacji z rodzicami.
Omówienie dobrych praktyk – szukanie
pozytywnych rozwiązań.

W. Hanuszewicz

Szczegółowe informacje
S20/Sieć: Nauczanie języka
angielskiego w kontekście
myślenia o przyszłości

2

22.11. 2018
2
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30 -17.00

Szukamy inspiracji, aby stworzyć wspólnie
zabawy zimowe.


S16b/Sieć: Budowanie tożsamości
lokalnej uczniów w oparciu
o zasoby kulturowe najbliższej
okolicy

1,2

3
godz.

godz.
16.00 -18.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele

Szczegółowe informacje

S18b/Sieć: Wymiar i zadania
katechezy we współczesnym
świecie

1,2,4





Rozwój umiejętności wykorzystania
w procesie dydaktycznym zasobów
kulturowych najbliższej okolicy
Czym jest marketing terytorialny? Jak
się wyróżnić na tle innych?
Kształtowanie wizerunku miejsca.
J. Kierul-Cieślak
Rola szkoły w marketingu terytorialnym.
Lokalne dziedzictwo w kontekście
wartości wychowawczych.
Inwestycja w szkolne projekt regionalne.
Szkoła partnerem w działaniu.
Lokalność jako dobry produkt promocyjny.



Dziecko jako wartość


27.11.2018

27.11.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
16.00 -18.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele
katecheci

D. Iwanowicz





M.Tuliszka

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

1,2,3,4

Temat sieci
S1/Sieć: Vademecum kadry
kierowniczej placówek
kształcenia specjalnego

Liczba
godz.

Data

4
godz.

8.11.2018
godz.
10.00-14.00

Miejsce

Adresat

ZSS
Chojnice

kadra
kierownicza
placówek
kształcenia
specjalnego

Szczegółowe informacje
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W programie…

Koordynator

Aktualność orzeczeń wydawanych przez PPP oraz tryb
dokonywania przedłużeń etapów edukacyjnych…
Bieżące problemy szkół/placówek - wymiana
doświadczeń, analiza nowych zapisów prawa
oświatowe- go oraz proponowanych rozwiązań

W.
Hanuszewicz
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