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KALENDARZ ODN – marzec 2019
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE

2

Na tropach talentów.
Szkoła jako miejsce
odkrywania i rozwijania
uzdolnień uczniów.
Szczegółowe informacje

4.03.2019
5-6
godz.

konferencja

godz.
12.00- 16.00

sala
konferencyjna
ODN Słupsk, ul.
Poniatowskiego
4a
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dyrektorzy
i wicedyrektorzy
szkół, pedagodzy,
psycholodzy i inni
zainteresowani
nauczyciele

Cele przedsięwzięcia:
1. Upowszechnienie wiedzy nauczycieli dotyczącej
zagadnień związanych z pracą
z uczniem zdolnym.
2. Pokazanie metod identyfikacji zdolności
i uzdolnień w praktyce szkolnej.
3. Poszerzenie wiedzy uczestników na temat
trudności w funkcjonowaniu emocjonalno –
społecznym ucznia zdolnego.
4. Dostarczenie nauczycielom wiedzy niezbędnej do
pracy z uczniem zdolnym.
5. Zaprezentowanie niekonwencjonalnych rozwiązań
w pracy z uczniem zdolnym.
6. Przedstawienie dorobku Pomorskiej Ligi Zadaniowej
i form pracy z uczniem zdolnym
w ramach projektu Zdolni z Pomorza.
7. Analizowanie różnorodnych dróg rozwoju dzieci
i młodzieży.

A.
Kreft
M.
Młyńska

2

XIV Konferencja z cyklu
Zdrowie dzieci
i młodzieży

27.03.2019
5
godz.

konferencja

Szczegółowe informacje

2

Konferencja dla
nauczycieli języka
niemieckiego
„Deutsch_update.
Strategie nauczania
dostosowane do
błyskawicznie
zmieniającego się
współczesnego świata
oraz do rzeczywistości
młodych ludzi.”

godz.
9.00-14.30

Akademia
Pomorska
w Słupsku,
ul. Westerplatte
64, sala 414

dyrektorzy,
nauczycieli szkół
i placówek
oświatowych,
pracownicy jst,
pielęgniarki
szkolne, instytucje
zainteresowane
edukacja
zdrowotną

„Psychofizyczne uwarunkowania pracy
nauczyciela”
1.Czy praca nauczyciela tylko uszlachetnia, czy
także uszczęśliwia?
2.Poczucie wypalenia zawodowego nauczycieli
oraz style radzenia sobie w sytuacji trudnej.
3.Szkoła bez nerwów. Dlaczego warto być
uważnym nauczycielem?
4.Jak zachować równowagę między życiem
osobistym i zawodowym (life-work balance)?
5.Wzmacnianie odporności psychicznej nauczycieli
poprzez zmianę stylu życia
6.Problemy prawne nauczycieli (mobbing,
dyskryminowanie, odpowiedzialność prawna…)

1.
4
godz.

27.03.2019
konferencja
godz.
15.30-18.30

sala
konferencyjna
ODN Słupsk, ul.
Poniatowskiego
4a

Szczegółowe informacje
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nauczyciele
języka
niemieckiego
szkół
ponadpodsta.

2.
3.

Efektywne strategie nauczania języka
dostosowanych do dzisiejszych realiów.
”jak uczyć, żeby nauczyć”- efektywne metody
pracy z uczniem.
Szkolenie poprowadzi ekspert współpracujący
z wydawnictwem Klett p. Justyna
Ciecharowska

I.
Czyż

M.
Młyńska

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierunek
polityki
państwa

4

Temat

Odkrywaj Office 365
dla Edukacji.
Poznaj i stosuj Forms

Liczba
godzin

Forma

Data

1.03.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

Szczegółowe informacje

Miejsce

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

W programie…

Adresat

nauczyciele
wszystkich
przedmiotów,
wszystkich etapów
edukacyjnych,
którzy chcą poznać
tajniki pracy
w chmurze Office
365 dla edukacji

 Omówienie możliwości tworzenia i wykorzystania
w szkolnej praktyce ankiet i testów w wersji
elektronicznej przygotowanych w usłudze Forms
dostępnej w Office 365.
 Utworzenie i przeprowadzenie przykładowej ankiety.
 Analiza wyników ankiety.
 Utworzenie przykładowego testu.
 Analiza wyników przykładowego testu.
 Udostępnianie i publikowanie tworzonych ankiet
i testów.
 Dzielenie się przez nauczycieli utworzonymi
ankietami oraz testami.


2

Komunikacja
wspomagająca
i alternatywna (AAC):
cz.1
Wprowadzenie do
wspomagających
i alternatywnych metod
komunikacji.

2.03.2019
8
godz.

warsztaty

godz.
9.00-15.00

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

2

Mów to, co myślisz,
myśl to co mówisz skuteczne
komunikowanie się
z uczniem ze spektrum
autyzmu

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej
pracujący
z uczniem
z niepełnospraw.
intelektualną









2.03.2019
8
godz.

warsztaty

godz.
9.00-15.00

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Szczegółowe informacje
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Komunikacja – mowa- język w diagnozie i terapii
zaburzeń rozwoju dziecka.
Pozajęzykowe aspekty porozumiewania się - kod
językowy, parajęzykowy i niejęzykowy.
Czym są alternatywne i wspomagające metody
komunikacji?
Charakterystyka grup użytkowników AAC.
Najczęściej wykorzystywane w Polsce systemy symboli
i gestów - charakterystyka porównawcza systemu:
Piktogram, PCS, MAKATON, Bliss.
Pomoce i techniki wspierające komunikację
z dzieckiem niemówiącym lub z zaburzoną komunikacją –
ogólna charakterystyka.
Konstruowanie narzędzia do wstępnej diagnozy dziecka
z trudnościami w komunikacji / niemówiącego – Profil
komunikacyjny.

Rozumienie trudności językowych dzieci z ZA.
Cele IPET związane z komunikacją.
Strategie ułatwiające komunikację.
Diagnoza poziomu umiejętności komunikacyjnych.

Koordynator

D.
Iwanowicz

W.
Hanuszewicz

E.
Wild

2, 4

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

5.03.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Działania twórcze
wspomagające naukę
czytania i pisania.

6.03.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje
Zajęcia rewalidacyjne
z dziećmi z ASD
2
Szczegółowe informacje

4

Narzędzia Google,
które ułatwią pracę
nauczyciela

2

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-19.00
6.03.2019

6
godz.

warsztaty

godz.
15.00-19.30

7.03.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

Jak wykorzystać
poszerzony pakiet
filmoteki szkolnej na
zajęciach w szkole?

godz.
15.00-19.30

godz.
15.30-19.15

7.03. 2019
3
godz.

warsztaty

godz.
16.00-18.15

SP nr 2
Miastko,
ul. Kujawska 1

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów






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

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej






Etapy w nauce czytania.
Różne sposoby nauki czytania.
Elementy wpływające na czytanie i jego technikę.
Czytanie i pisanie – korelacje.

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele klas
młodszych
ogólnodostępnej
szkoły
podstawowej

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób
zaplanować zajęcia rewalidacyjne z dziećmi z ASD, aby
były efektywne dla nauczyciela i ucznia.

W.
Hanuszewicz

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Po ukończeniu warsztatów nauczyciel będzie umiał:
 założyć konto poczty gmail,
 spersonalizować skrzynkę i zarządzać kontaktami,
 ustawić swój indywidualny podpis, informacje
o urlopie lub nieobecności w biurze,
 tworzyć różne dokumenty (np. konspekty lekcji,
plany pracy, karty pracy) i dzielić się nimi z innymi
nauczycielami,
 porządkować i trzymać swoje dokumenty
w chmurze, aby mieć do nich dostęp w każdej chwili
 prowadzić z uczniami pracę nad projektem za
pomocą wspólnego pliku na dysku Google,
 stworzyć wspólnie z uczniami kronikę / album
klasowy,
 stworzyć test / formularz, który szybko podsumuje
i sprawdzi wyniki.

D.
Iwanowicz

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele
nauczania
początkowego
oraz poloniści
klas IV, V
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Wykorzystanie filmu na zajęciach z dziećmi.
Jak wykorzystać propozycje filmoteki szkolnej na
lekcjach w szkole?

M.
Tuliszka

E.
Wild

J. KierulCieślak

2

2

2

Rytm, muzyka, taniec
w wychowaniu
fizycznym. Tworzenie
animacji muzycznoruchowych.
Szczegółowe informacje
Wielokulturowość
Pomorza. „Trwałe
dziedzictwo Tarasa
Szewczenki. T.
Szewczenko – poeta
przemian.
Szczegółowe informacje
Umiejętności
terapeutyczne
nauczyciela - wsparcie
uczniów z zaburzeniami
emocji i zachowania.

10
godz.

7.03.2019
i 12.03.2019
warsztaty
godz.
15.30-19.15

8.03.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
9.00-12.45

9.03.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

ZSP nr 1
Chojnice,
ul. Kościerska
11

I LO w Białym
Borze,
ul. Dworcowa
25

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i wychowania
fizycznego

zainteresowani
nauczyciele

Poznanie aktualnej poezji poety.
Konkurs Poezji śpiewanej.
Konkurs Plastyczny.
Konkurs Literacki.
Wykorzystanie poezji T. Szewczenki do walki z mową
nienawiści i nietolerancji.

zainteresowani
nauczyciele

Istota pomocy psychologiczno-pedagogicznej –
narzędzia pomagania, warunki i zasady oraz blokady
pomagania, praktyczne ćwiczenia umiejętności
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w kontakcie indywidualnym z uczniami,
zaburzenia emocji i zachowania dzieci

Szczegółowe informacje

2

Okres adolescencjinorma a patologia.
Szczegółowe informacje

10
godz.

warsztaty

9.03.2019
godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

Wykorzystanie muzyki i tańca na w-f. Budowanie
własnych animacji muzyczno-ruchowych

zainteresowani
nauczyciele











2

Wdrażanie nowej
podstawy programowej
z matematyki
obowiązującej od roku
szkolnego 2019/2020
w Liceach i Technikach.

11.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30-17.45

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki szkół
średnich

Szczegółowe informacje
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Charakterystyka okresu adolescencji.
Zmiany jakościowe i ilościowe w rozwoju dziecka.
Perspektywa życiowa osoby dorosłej a nastolatka.
Zmiany w procesach poznawczych nastolatka.
Konflikt pokoleń- dlaczego i po co?
Eksperymentowanie jako faza rozwojowa. Wybrane
strategie radzenia sobie z „syndromem supermena”
Zachowania normatywne a patologiczne w okresie
dojrzewania.
Seksualność nastolatka.
Wymagania dorosłych a funkcjonowanie nastolatka.

 Wdrażanie nowej podstawy programowej
z matematyki.
 Jak zaplanować pracę z nową podstawą.

I.
Czyż

M.
Tuliszka

R.
Kołosowska

R.
Kołosowska

Z.
Krencewicz

2, 4

Jak wygrać z rutyną?
Przełamanie schematów
i zastosowanie
różnorodnych metod
i form pracy na lekcji
języka obcego

12.03.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele
języków obcych

 Nauczanie przyjazne mózgowi.
 Nauczanie frontalne versus aktywne.
 Czynniki wpływające na uczenie się i motywację
ucznia.
 Przegląd różnorodnych metod pracy czyli jak
wygrać z rutyną na lekcji języka obcego.

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
geografii
w szkole
podstawowej
i gimnazjum

 Mapa topograficzna w terenie.
 Tworzenie map w ogólnodostępnych programach
graficznych.
 Internet jako źródło informacji kartograficznej.

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

dyrektorzy szkół
podstawowych
i przedszkoli
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

Ożyw lekcje z nowoczesnymi rozwiązaniami
dedykowanym dla metody STEAM – na przykładzie
LEGO education. Podczas warsztatów nauczyciele
wykonają w praktyce roboty i zaprogramują je. Do zajęć
będą używane zestawy robotyczne LEGO WeDo 2.0
przeznaczone dla uczniów od 5 do 10 lat.

SIT w Słupsku,
ul. Portowa 13

Finaliści etapu
wojewódzkiego

Ewaluacja umiejętności nawigacyjno-kartograficznych
uczniów klas 7 i 8 szkół województwa pomorskiego.

I. Poźniak

zainteresowani
nauczyciele

Przyczyny trudności szkolnych, diagnozowanie
problemów dziecka - niepokojące objawy w wieku
przedszkolnym i szkolnym, specyficzne trudności
w nauce, sytuacja szkolna dziecka z trudnościami, formy
wsparcia udzielane uczniowi z trudnościami, planowanie
pracy z uczniem na podstawie rozpoznania dokonanego
w szkole.

J. KierulCieślak

Szczegółowe informacje

2

Mapa narzędziem
geografa

12.03.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2, 4

Robotyka
i programowanie dla
edukacji
wczesnoszkolnej - na
przykładzie rozwiązań
LEGO education

godz.
15.30-19.15

13.03.2019
2
godz.

warsztaty

godz.
16:00-17:30

Szczegółowe informacje
IV Pomorski Konkurs
o Tytuł Mistrza
Nawigacji

8
godz.

konkurs

Szczegółowe informacje

2

Uczeń z trudnościami
w nauce, w tym uczeń
młodszy
Szczegółowe informacje

2

Szkolenie dla
nauczycieli przedmiotów
egzaminacyjnych
w szkołach
podstawowych - język
obcy nowożytny

13.03.2019
godz.
9.00-15.00
(z podziałem
na grupy
uczestników)

13.03.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
16.15-20.00

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3



14.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.45-18.00

SP nr 3 Lębork,
ul. Kossaka 103

nauczyciele
języków obcych
nowożytnych

Szczegółowe informacje
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Analiza próbnego arkusza egzaminacyjnego CKE
(z j. angielskiego i niemieckiego),
Wymiana doświadczeń po próbnym egzaminie CKE
z języka obcego,
Planowanie wsparcia ucznia w drodze do egzaminu
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

M.
Młyńska

A.
Kreft

M.
Wróblewski

M.
Młyńska

2

2

Szkolenie dla
nauczycieli przedmiotów
egzaminacyjnych
w szkołach
podstawowych - język
polski
Szczegółowe informacje
Szkolenie dla nauczycieli
egzaminacyjnych
w szkołach podstawowych
- matematyka.



14.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.45-18.00

SP nr 3 Lębork,
ul. Kossaka 103

nauczyciele
języka polskiego




14.03.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.45-18.00





SP nr 3 Lębork,
ul. Kossaka 103

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych






2

Komunikacja
wspomagająca
i alternatywna (AAC):
cz.2
Gesty i pomoce niskiej
technologii wspierające
komunikację z
dzieckiem niemówiącym
lub
z dzieckiem z zaburzoną
komunikacją

15.03.2019
8
godz.

warsztaty

godz.
14.00-20.00

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej
pracujący
z uczniem
z niepełnospraw.
intelektualną









Szczegółowe informacje


Muzykoterapia dziecięca
2

Szczegółowe informacje

15.03.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-19.00

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku,
sala nr 1

nauczyciele
przedszkoli, klas
I-III, SOSW,
nauczyciele
i instruktorzy
muzyki

-7-

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

Analiza informacji zawartych w Vademecum.
Wymiana doświadczeń po próbnym egzaminie CKE
z matematyki.
Istota zmian w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy
z uczniem przed egzaminem ósmoklasisty.

Z.
Krencewicz

Dokonanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci
niemówiących wg. narzędzia "Sprawdź, jak się
porozumiewam" dr Magdaleny Grycman.
Zastosowanie klucza do karty oceny w zakresie: przekazu
informacji, budowania wypowiedzi, funkcjonalnego
współgrania z rozmówcą, ogólnego nastawienia i
motywacji do komunikacji.
Zastosowanie przykładowych celów oddziaływań AAC dla
poszczególnych poziomów porozumiewania się
użytkowników AAC.
Propozycje oddziaływań terapeutycznych na przykładach
materiałów video.
Zastosowanie wykresu profilu efektywności
porozumiewania się dla dzieci niemówiących.
Prezentacja przykładowych diagnoz i programów
terapeutycznych opartych na metodzie aktywizacji
i superwizji.
Zasady i metody stosowane w nauczaniu AAC.
Obrazowanie wypowiedzi za pomocą symboli PCS.
Wspieranie nauki tworzenia wypowiedzi składających się
z kilku znaków.
Rola partnera w nabywaniu kompetencji
komunikacyjnych.

W.
Hanuszewicz

 Poznanie metod i form muzykoterapii.
 Zabawy taneczne z instrumentami.
 Tańce integracyjne.

E.
Misiewicz

2

Trening Umiejętności
Społecznych w pracy
terapeutycznej z uczniem
z Zesp. Aspergera
w szkole podstawowej

16.03.2019
10
godz.

kurs

godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

pedagodzy
szkolni
i nauczyciele
szkół
podstawowych,
znający już
specyfikę ZA

Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami TUS,
a w czasie warsztatów z organizacją i planowaniem
zajęć, tworzeniem i wykorzystywaniem pomocy do zajęć
grupowych i indywidualnych na terenie placówki
i domu.


2

Komunikacja
wspomagająca
i alternatywna (AAC):
cz.2
Gesty i pomoce niskiej
technologii wspierające
komunikację
z dzieckiem
niemówiącym lub
z dzieckiem z zaburzoną
komunikacją

16.03.2019
8
godz.

warsztaty

godz.
9.00-15.00

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej
pracujący
z uczniem
z niepełnospraw.
intelektualną

Kreowanie sytuacji komunikacyjnych przy wykorzystaniu
pomocy opartych na niskiej technologii (tablice
tematyczne, książki do porozumiewania się, tablice
główne, tablice szczegółowe, pomoce służące do
aktywnego czytania, grania w grę).
Omówienie programów wspomagania kompetencji
komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami
porozumiewania się "Jedzenie", "Emocje", "Ciągi
czynności, gry i zabawy".
Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych:
plan dnia, plan zajęć
plan czynności ( ciągi czynności)
tablice wyboru,
tablice tematyczne (kod koloru i klucz Fitzgerald.)
Wykorzystanie systemu dłoniowego do porozumiewania
się z osobą niemówiącą lub
z zaburzoną komunikacją.
Gesty wspierające komunikację z dzieckiem
niemówiącym lub z dzieckiem z zaburzoną komunikacją.

W.
Hanuszewicz

 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.

R.
Kołosowska

Omówienie zagadnień związanych z odczytywaniem
mowy ciała.

J. Pawlak Jęczewska






Szczegółowe informacje


2

Praca z dzieckiem
z rodziny
dysfunkcjonalnej
Szczegółowe informacje

3

Komunikacja
niewerbalna na
przedmiotach
zawodowych - fakty
i mity
Szczegółowe informacje

16.03.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

19.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30-17.45

ODN Słupsk

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

doradcy zaw.,
nauczyciele
przedmiotów
zaw., nauczyciele
podstaw
przedsiębior.
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W.
Hanuszewicz

2

2, 4

Organizacja pomocy
psychologiczno pedagogicznej w szkole
Szczegółowe informacje
Robotyka
i programowanie dla
edukacji
wczesnoszkolnej - na
przykładzie rozwiązań
LEGO education

4
godz.

19.03.2019
seminarium

godz.
15.00-18.00

19.03.2019
2
godz.

warsztaty

godz.
16.00-17:30

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

psycholodzy,
pedagodzy,
zainteresowani
nauczyciele

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

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

W.
Hanuszewicz

dyrektorzy szkół
podstawowych
i przedszkoli
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej,

Ożyw lekcje z nowoczesnymi rozwiązaniami
dedykowanym dla metody STEAM – na przykładzie
LEGO education. Podczas warsztatów nauczyciele
wykonają w praktyce roboty i zaprogramują je. Do zajęć
będą używane zestawy robotyczne LEGO WeDo 2.0
przeznaczone dla uczniów od 5 do 10 lat.

M.
Wróblewski

nauczyciele
matematyki szkół
podstawowych

 Analiza informacji zawartych w Vademecum.
 Wymiana doświadczeń po próbnym egzaminie CKE
z matematyki.
 Istota zmian w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego.
 Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy
z uczniem przed egzaminem ósmoklasisty.

Z.
Krencewicz

nauczyciele
języków obcych
nowożytnych

 Analiza próbnego arkusza egzaminacyjnego CKE
(z j. angielskiego i niemieckiego).
 Wymiana doświadczeń po próbnym egzaminie CKE
z języka obcego.
 Planowanie wsparcia ucznia w drodze do egzaminu
ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego.

M.
Młyńska

SP nr 2
Miastko,
ul. Kujawska 1

nauczyciele
języka polskiego

 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

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele
języka polskiego
szkół ponadpodst.

 Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka
polskiego.
 Jak zaplanować pracę z nową podstawą.

J. KierulCieślak

Szczegółowe informacje

2

Szkolenie dla nauczycieli
egzaminacyjnych
w szkołach podstawowych
- matematyka.

19.03.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Szkolenie dla
nauczycieli przedmiotów
egzaminacyjnych
w szkołach
podstawowych - język
obcy nowożytny

godz.
15.00-17.15

SP nr 2
Miastko,
ul. Kujawska 1

19.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.00-17.15

SP nr 2
Miastko,
ul. Kujawska 1

Szczegółowe informacje

2

2

Szkolenie dla
nauczycieli przedmiotów
egzaminacyjnych
w szkołach
podstawowych - język
polski
Szczegółowe informacje
Wdrażanie nowej
podstawy programowej
w Liceach i Technikach
w roku szkolnym
2019/2020.
Szczegółowe informacje

19.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.00-17.15

20.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
16.00-18.15
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2, 4

Dzień Bezpiecznego
Internetu
Szczegółowe informacje

2

Gry i zabawy edukacyjne
w edukacji
wczesnoszkolnej.

20.03.2019
2
godz.

warsztaty

20.03.2019
2
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

4

Narzędzia Google,
które ułatwią pracę
nauczyciela

2

kurs

3

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.45

21.03.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

Edukacja zawodowa,
a rynek pracy

godz.
16.30-18.00

21.03.2019
5
godz.

Szczegółowe informacje

Jak wykorzystać
poszerzony pakiet
filmoteki szkolnej na
zajęciach w szkole?

godz.
16.00-17.45

godz.
16.00-18.15

21.03.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30- 17.45

sala
dydaktyczna
nr 28 i 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

SP nr 4 Słupsk,
ul.
Leszczyńskiego
17

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele
nauczania
początkowego
oraz poloniści
klas IV,V
doradcy zaw.,
nauczyciele
przedmiotów
zaw., nauczyciele
podstaw
przedsiębior.
i inni
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29
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Zajęcia w blokach tematycznych:
 Smartfony i portale społecznościowe w środowisku
szkolnym. Jak wychowywać w dobie nowoczesnych
technologii?
 Loginy i hasła . Jak się odnaleźć w gąszczu haseł
i loginów i nie dać się cyberprzestępcom?

M.
Maraszkiewicz

 Kreatywność wyjaśnienie pojęcia.
 Mediacja ku myśleniu i strategie stymulowania
operacyjności myślenia dziecka.
 Kreatywne zabawy i ćwiczenia matematyczne.

Z. Krencewicz

Po ukończeniu warsztatów nauczyciel będzie umiał:
● założyć konto poczty gmail,
● spersonalizować skrzynkę i zarządzać kontaktami,
● ustawić swój indywidualny podpis, informacje
o urlopie lub nieobecności w biurze,
● tworzyć różne dokumenty (np. konspekty lekcji,
plany pracy, karty pracy) i dzielić się nimi z innymi
nauczycielami,
● porządkować i trzymać swoje dokumenty
w chmurze, aby mieć do nich dostęp w każdej chwili
● prowadzić z uczniami pracę nad projektem za
pomocą wspólnego pliku na dysku Google,
● stworzyć wspólnie z uczniami kronikę / album
klasowy,
● stworzyć test / formularz, który szybko podsumuje
i sprawdzi wyniki.

D.
Iwanowicz

 Wykorzystanie filmu na zajęciach z dziećmi.
 Jak wykorzystać propozycje filmoteki szkolnej na
lekcjach w szkole?

J. KierulCieślak

 Wpływ kształcenia zawodowego na rynek pracy.
 Zawody deficytowe - barometr zawodów.
 Jak współpracować z pracodawcą.

J. Pawlak Jęczewska

2

Kształtowanie
motywacji do czytania jak obudzić w nastolatku
pasję do czytania

21.03.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Trening Umiejętności
Społecznych w pracy
terapeutycznej z uczniem
z Zesp. Aspergera
w szkole
ponadpodstawowej

10
godz.

godz.
14.30-16.45

23.03.2019
kurs

godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
bibliotekarze,
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

pedagodzy
szkolni
i nauczyciele
szkół
ponadpodst.,
znający już
specyfikę ZA

Szczegółowe informacje

2

Bezpieczna szkoła –
profilaktyka agresji,
przemocy, uzależnień
i mowy nienawiści.

2, 4

10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

26.03.2019
5
godz.

kurs
godz.
15.30-19.15

Szczegółowe informacje

2, 3

Jak zaplanować dobry
projekt w programie
Erasmus+

26.03.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

2

Eksperymenty
i doświadczenia na
zajęciach edukacji
przyrodniczej
Szczegółowe informacje

Uczestnicy zapoznają się z głównymi założeniami TUS,
a w czasie warsztatów z organizacją i planowaniem
zajęć, tworzeniem i wykorzystywaniem pomocy do zajęć
grupowych i indywidualnych na terenie placówki
i domu.


23.03.2019

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

Kurs osób, które
znają podstawy
Pythona lub
ukończyły formę
“Programowanie
w klasach VII -VIII
z Python cz. I”

PBW
w Miastku,
ul. Chrobrego 7

zainteresowani
dyrektorzy,
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

Szczegółowe informacje
Programowanie
w klasach VII -VIII
z Python cz. II

Sposoby zachęcania uczniów do czytania - sprawdzone
pomysły.

godz.
15.00-17.15
28.03.2019

5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-19.00

-11-





Agresja – stan towarzyszący pracy nauczyciela.
Jak sobie poradzić ze swoją agresją?
„Radzenie sobie z czyimś gniewem”- trening
umiejętności społecznych.
Świat wartości, a świat uzależnień.
Granice mowy potocznej, a mowy nienawiści.

 Pętla While (Break oraz Continue). Pętla For (range).
 Struktury danych: listy i tuple.
 Definicja funkcji.






Analiza potrzeb.
Europejski Plan Rozwoju Szkoły.
Formułowanie celów.
Wyznaczanie działań projektowych.

Poznanie świata poprzez wykorzystywanie
eksperymentów i doświadczeń na lekcji:
demonstracja doświadczeń: obracająca świeczka, lawa,
zegar jodowy, kolorowy deszcz, meduza w butelce,
malowanie na mleku i wiele innych doświadczeń.

G.
Wieczorek

W.
Hanuszewicz

R.
Kołosowska

M.
Tuliszka

G.
Wieczorek

E.
Wild

3

Zintegrowany System
Kwalifikacji. Czym jest
i dlaczego jest potrzebny
na rynku pracy?

dyrektorzy szkół,
doradcy zaw.,
nauczyciele
przedmiotów
zaw., inni
zainteresowani
nauczyciele







sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
wychowania
przedszkolnego
i edukacji
wczesnoszkolnej
pracujący
z uczniem
z niepełnosprawn.
intelektualną

 Tworzenie prezentacji o użytkowniku.
 Tworzenie aplikacji komputerowych
z wykorzystaniem zdjęć z najbliższego otoczenia.
 Wykorzystanie programów komputerowych:
Happenings, Sym Word, Boardmaker & Speaking
Dynamically Pro.
 Umożliwienie użytkownikom AAC użycie głosu za
pomocą urządzeń emitujących wypowiedzi
(komunikatory).
 Umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością
ruchową obsługę komputera za pomocą
specjalistycznych peryferii.
 Wykorzystanie programów komputerowych: Mówik,
Abrakadabra, Wspomaganie rozwoju - Z Tosią przez
pory roku w pracy z dzieckiem niemówiącym lub
z zaburzoną komunikacją.

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

n-le pedagodzy,
psycholodzy,
terapeuci zajęciowi,
wychowawcy
świetlic
terapeutycznych,
socjoterapeuci,
nauczyciele
i instruktorzy
muzyki, plastyki

28.03.2019
8
godz.

seminarium

godz.
9.00 - 15.00

Bytów

Szczegółowe informacje

2

Komunikacja
wspomagająca
i alternatywna (AAC):
cz.3
Wykorzystanie pomocy
wysokiej technologii do
wspierania komunikacji
z dzieckiem
niemówiącym lub
z dzieckiem z zaburzoną
komunikacją.

30.03. 2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

Szczegółowe informacje

2

Arteterapia w edukacji
i terapii
Szczegółowe informacje

Stres w szkole – jak
pomóc sobie i uczniom?
2

Szczegółowe informacje

30.03.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

30.03.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

ODN Słupsk

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

Możliwość poznania poprzez ich osobiste doświadczenie
różnorodnych kreatywnych metod i technik pracy
indywidualnej i grupowej w zakresie sztuk plastycznych,
muzyki, literatury, ruchu, dramy i relaksacji.

 Zjawisko stresu - istota przyczyny, konsekwencje.
 Stres w zawodzie nauczyciela – powody i miejsce
stresu w szkole.
 Konstruktywne sposoby niwelowania stresu (styl
życia, osobowość, techniki autoterapii).
 Pomoc uczniom w sytuacjach stresowych, elementy
treningu relaksacyjnego.
 Depresja i lęk jako reakcje na przedłużający się stres.
 Zmiany organizacyjne sprzyjające zmniejszaniu
stresu w środowisku szkolnym.

J. Pawlak Jęczewska

W.
Hanuszewicz

E.
Misiewicz

R.
Kołosowska

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2018/2019
Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
spotkań

Liczba
godzin
jednego
spotkania

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: słupski, lęborski, bytowski


1, 2, 4

S13a/Sieć: Nowa
technologia - zbawienie czy
przekleństwo?

5.03.2019
4

2
godz.

Szczegółowe informacje

1, 2

S4/Sieć: Sieć animatorów
edukacji morskiej w ramach
PPEM

3

Szczegółowe informacje
S12a/Sieć: Jakość w
szkoleniu i kształceniu
zawodowym

1, 2

1, 2, 4

2, 4

Szczegółowe informacje
S6a/Sieć: Wspieranie
rozwoju dziecka w
kształtowaniu kompetencji
kluczowych
Szczegółowe informacje
S14a/Sieć: Współpraca
z rodzicami w edukacji
włączającej w szkołach
podstawowych
Szczegółowe informacje
S5/Sieć: Kreatywny
nauczyciel muzyki
Szczegółowe informacje

godz.
15.30-18.00

6.03.2019
3

3
godz.

4

3
godz.

4

2
godz.

5

4
godz.

godz.
11.00-13.30
12.03.2019
godz.
15.30-17.45
20.03.2019
godz.
16.30-18.00

28.03.2019
godz.
15.30-18.30
29.03.2019
3

3
godz.

godz.
15.30-17.45

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- ocjologiczne aspekty cyberprzemocy.
Patostream. Podsumowanie sieci.

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Gdynia,
Siedziba PoZŻ,
al. Jana Pawła
II 11

animatorzy edukacji
morskiej ze szkół
uczestniczących w
PPEM

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

doradcy zaw.,
n-le przedmiotów
zaw., n-le podstaw
przedsiębior.

SP nr 4 Słupsk,
ul.
Leszczyńskiego
17

zainteresowani
nauczyciela

Kreatywność w nauczaniu matematyki

E.
Wild

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele szkół
podstawowych
zapisani do sieci

Omawianie przykładów dobrych praktyk.
Podsumowanie pracy w sieci.

W.
Hanuszewicz

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku, ul.
Partyzantów 27

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

Temat 1: Przykłady dobrej praktyki - wymiana
doświadczeń. Podsumowanie pracy sieci

E.
Misiewicz
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● Obsługa Bazy materiałów dydaktycznych na
dysku Google.
● Warsztaty robienia węzłów żeglarskich.
● Przykłady dobrych praktyk - działania realizowane
w szkołach uczestniczących w PPEM.
Jak zaktywizować ucznia na przedmiotach
zawodowych.

M.
Maraszkiewicz

I.
Poźniak

J. Pawlak Jęczewska

Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin
jednego
spotkania

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
2, 4

S18b/Sieć: Wymiar
i zadania katechezy we
współczesnym świecie.

1, 2, 4

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

4
godz.

1, 2

Szczegółowe informacje
S6b/Sieć: Wspieranie
rozwoju dziecka
w kształtowaniu kompetencji
kluczowych

3
godz.

20.03.2019
3
godz.

21.03.2019

3

Temat sieci

ODN Chojnice,
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele szkół
podst. zapisani do
sieci

godz.
16.00-18.00

ODN Chojnice, ul.
Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciela

ODN Chojnice, ul.
Świętopełka 3

doradcy
zawodowi,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych, inni
zainteresowani
nauczyciele

27.03.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje

Kierunek
polityki
państwa

godz.
15.00-18.00

zainteresowani
nauczyciele
katecheci

M.
Tuliszka

Innowacje w katechezie.

Interpretacja, z udziałem rodzica, zaleceń opinii i orzeczeń
poradni psychologiczno-pedagogicznej Omawianie
przykładów dobrych praktyk.

W. Hanuszewicz

27.03.2019

Szczegółowe informacje
S12b/Sieć: Jakość
w szkoleniu i kształceniu
zawodowym

godz.
15.30

ODN Chojnice, ul.
Świętopełka 3

Liczba
godzin
jednego
spotkania

godz.
15.30-17.45

Data

Miejsce

Adresat

Działania twórcze wspomagające technikę czytania.

Metody aktywizujące uczniów na przedmiotach
zawodowych.

W programie…

E.
Wild

J. PawlakJęczewska

Koordynator

Subregion słupski i południowy– powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski
1, 2, 4

S3/Sieć: Język ukraiński
językiem naszych
przodków.
Powrót do korzeni
Szczegółowe informacje

2.03.2019
8
godz.

godz.
9.00-15.00

ZS
w Borzytuchomiu,
ul. Szkolna 1

zainteresowani
nauczyciele

-14-

Bajkowe warsztaty, jako forma pracy pozalekcyjnej,
aktywizowanie uczniów.
Popularyzacja twórczości i kultury ukraińskiej poprzez
różnorodne formy pracy pozalekcyjnej. Decoupage na szkle
w wykorzystaniem papieru ryżowego.
Lalka – motanka: nauka przez zabawę.

M.
Tuliszka

1, 2, 3, 4

S1/Sieć: Vademecum kadry
kierowniczej placówek
kształcenia specjalnego

7.03.2019
5
godz.

Szczegółowe informacje

2, 3, 4

S25/Sieć: Wspomaganie
rozwoju kompetencji
kluczowych uczniów i ich
nauczycieli

19.03.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje

1, 2, 4

S19b/Sieć: Gramy
i czytamy. Czytanie
i zabawa.

2, 4

Szczegółowe informacje

godz.
11.00-14.00

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

godz.
16.00-18.15

Narzędzia GOOGLE w zarządzaniu szkołą/placówką. Bieżące
problemy szkół/placówek - wymiana doświadczeń, analiza
nowych zapisów prawa oświatowego oraz proponowanych
rozwiązań.

Aktualne oczekiwania związane z kształtowaniem
kompetencji kluczowych.

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

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.

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem.

12.03.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje

S15b/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela

godz.
10.00-14.00

sala konferencyjna
ODN Słupsk, ul.
Poniatowskiego 4a

kadra
kierownicza
placówek
kształcenia
specjalnego
zapisana do sieci
uczestnicy
warsztatów
wspomagania
w ramach
nadzoru,
zainteresowana
kadra wszystkich
szkół/placówek
oświatowych

W.
Hanuszewicz

B.
Żuk

J. KierulCieślak

27.03.2019
3
godz.

godz.
15.30-17.45

-15-

R.
Kołosowska

