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KALENDARZ ODN – październik 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordy
nator

KONFERENCJE, SEMINARIA

2,3

Erasmus+
Przykłady dobrych
praktyk

12.10.2018
3

seminarium

Szczegółowe
informacje

2

Zdrowy Pomorzanin
Profilaktyka
zaburzeń
psychicznych dzieci
i młodzieży
Szczegółowe
informacje

godz.
13.30-16.00

17.10.2018
6

konferencja

godz.
09.00-13.30

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

dyrektorzy szkół,
przedstaw.jst,
nauczyciele,
beneficjenci
projektów
Programu
Erasmus+

Sala Okrągła
im. Lecha
Bądkowskiego
UM WP
ul. Okopowa 21/27
Gdańsk

dyrektorzy,
nauczyciele,
pedagodzy,
psycholodzy,
pielęgniarki
szkolne;
pracownicy
samorządów
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● Informacja na temat działania przy ODN w Słupsku
●

Regionalnego Punktu Informacyjnego Erasmus+
Prezentacja przykładów dobrych praktyk w zakresie
realizacji projektów programu Erasmus+ przez
szkoły/placówki woj. pomorskiego

● Historia życia - jej znaczenie dla zdrowia psychicznego
oraz dynamiki zmian w obrazie klinicznym zaburzeń
psychicznych
● Pomorski system opieki nad zdrowiem psychicznym
dzieci młodzieży
● Dlaczego i po co tyle agresji? Ile dobrego, ile złego
w zachowaniach agresywnych u dzieci i młodzieży?

J.Pawlak Jęczewska
A.Bućko

I.Czyż

lokalnych
odpowiedzialni
za edukację,
politykę
społeczną
i zdrowotną,
uczniowie,
rodzice

● Autodestrukcyjność ucznia w sytuacji kryzysowej –
samookaleczenia, zachowania samobójcze. Diagnoza
i interwencja
● Na co zwrócić uwagę, co powinno niepokoić rodziców
i szkołę
● Panel – Opieka psychiatryczna nad dziećmi – przypadki,
problemy

KURSY GRANTOWE POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data
grupa III

20
godz.

2, 4

warsztaty

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

06.10.2018
godz.
9.00-18.30

20
godz.

1,2,3,
4

Adresat

20
godz.

warsztaty

19.10.2018
godz.
14.00-20.30
20.10.2018
godz.
9.00-18.30
grupa II
06-07.10.2018

warsztaty
godz.
9.00-17.00

W programie…

Koordynator

Wejherowo
Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
nr 1
ul. Sobieskiego
279
Wejherowo

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

grupa IV

Szczegółowe informacje

Kompetencje kluczowe
w rozwoju ucznia
i doskonaleniu zawodowym
nauczyciela

05.10.2018
godz.
14.00-20.30

Miejsce

Bytów
SOSW
ul. StypRekowskiego 5,
Bytów

CEN Gdańsk
Aleja gen.
Józefa Hallera
14
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dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

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..

W.Hanuszewicz

1. Współczesny rynek pracy a kompetencje
kluczowe.
2. Kompetencje kluczowe na lekcjach – rola
i zadania nauczyciela w kształceniu
kompetencji kluczowych

J.KierulCieślak

Szczegółowe informacje
1,2,3,
4

grupa III
20
godz.

20-21.10.2018

warsztaty

godz.
9.00-17.00

4

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

20
godz.

warsztaty

Chojnice
ODN Chojnice
ul. Świętopełki
3

grupa III

Gdańsk

20-21.10.2018
godz.
9.00-17.00

CEN Gdańsk
Aleja gen.
Józefa Hallera
14

Szczegółowe informacje

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

dyrektorzy
i nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

3. Kompetencje komunikacyjne
4. Kompetencje komunikacyjne
5. O myśleniu i rozumowaniu naukowym.
Myślenie logiczne a rozwiązywanie
problemów.
6. Kompetencje społeczne – uczenie się
a kreatywność i przedsiębiorczość
1. Trudne drogi dorastania. Rozwojowokliniczny 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”.

Joanna
KierulCieślak

M.Maras
zkiewicz

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Kurs dla
początkujących

5
godz.

II grupa
kurs

2

Jak ciekawie uczyć
o toposach? Czyli
motywy wędrowne
w literaturze
Szczegółowe
informacje

3
godz.

warsztaty
z element
ami
wykładu

03.10.2018
godz.
16.00- 18.00

Koordynator

Adresat

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

dla nauczycieli,
którzy chcieliby
poznać przyjazne
środowisko do
nauczania
programowania na
I etapie edukacyjnym

Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
 budowanie sceny (tryb budowania),
· poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
 podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie, proste animacje (tryb
programowanie – nowicjusz)

M.
Wróblewski

poloniści pracujący
w liceach i
technikach

Znajomość motywów występujących w literaturze i sztuce
oraz umiejętność znajdowania ich w różnych dziełach
artystycznych jest jednym z warunków rozumienia sztuki.
Uczniowie często nie potrafią rozpoznawać motywów,
a tym samym śledzić ich wędrówki i dialogu toczonego
między twórcami różnych epok. Tymczasem te
umiejętności mogą się okazać kluczowe chociażby
podczas egzaminu maturalnego.
 Co o innych tekstach kultury mówi Informator
maturalny?

J.KierulCieślak

godz.
15.30-19.15

Szczegółowe
informacje

W programie…

Miejsce

2.10.2018

Programowanie
w klasach I-III z Baltie
2, 4

Data

ODN Słupsk
ul.Bałtycka 29
sala 29
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2

Wykorzystanie
technologii
informacyjnokomunikacyjnych na
lekcjach historii

04.10.2018
3
godz.

warsztat

godz.
16.00-18.00

ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29
sala 28

nauczyciele historii
szkół
ponadpodstawowych

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

dla nauczycieli,
którzy chcieliby
poznać przyjazne
środowisko do
nauczania
programowania na I
etapie edukacyjnym

Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
• budowanie sceny (tryb budowania),
• poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
• podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie, proste animacje (tryb
programowanie – nowicjusz)

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi:
• zabawy integracyjne ze śpiewem,
• teoretyczne podstawy pedagogiki,
• metody pedagogiki zabawy w praktyce.

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele klas
młodszych szkół
podstawowych
ogólnodostępnych,
integracyjnych
pracujący z uczniem
niemówiącym lub
z dużymi
zaburzeniami mowy

Część I.
• 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, Bliss, PCS, MAKATON.

Szczegółowe
informacje

Programowanie
w klasach I-III
z Baltie
2, 4

Kurs dla
początkujących

5.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.30-19.15

Szczegółowe
informacje

2

Metody aktywizujące
w edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

05.10.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe
informacje

1,2,3,
4

AAC – komunikacja
i wspomaganie
część I
Szczegółowe
informacje

II grupa

34
cz. I
–
8 godz.

godz.
15.00-18.45

06.10.2018
kurs

godz.
9.00-15.00

 W jaki sposób skutecznie ćwiczyć umiejętność
rozpoznawania, porównywania i wykorzystywania
motywów i toposów?
 Jak wykorzystać toposy do pisania rozprawki
argumentacyjnej?
Na szkoleniu pokazujemy najciekawsze strony w sieci,
programy i aplikacje do wykorzystania przez nauczycieli
historii i wskazujemy możliwości wykorzystania ich.
 Gdzie szukać pomocnych materiałów dydaktycznych
w sieci?
 Jak wykorzystać możliwości tablicy interaktywnej
i smatfonów?
 Aplikacje i programy, które ułatwiają pracę – przykłady
i sposoby zastosowania
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J.KierulCieślak

M.
Wróblewski

E. Wild

W. Hanuszewicz

2

Trudne momenty.
Jak je pokonać,
jednocześnie budując
fundamenty na
lekcjach matematyki
w szkole średniej

09.10.2018
3
godz.

warsztaty

godz.
16.00-18.00

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki szkół
ponadpodstawowych

Szkoła
Podstawowa
nr 2 Bytów
ul. Księdza
Domańskiego
13

zainteresowani
nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

Szczegółowe
informacje
Programowanie
w klasach I-III
z Baltie
2,4

2

Kurs dla
początkujących
Szczegółowe
informacje
Zdrowie człowieka,
a środowisko
naturalne morza
Bałtyckiego

09.10.2018
5
godz.

kurs

10.10.2018
5
godz.

zajęcia
w terenie

Szczegółowe
informacje
Programowanie
w klasach I-III
ze Scratch
4

Kurs dla
początkujących
Szczegółowe
informacje

godz.
16.00-19.45

godz.
14.00-17.45

16.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.30-19.30

Ośrodek
SzkoleniowoWypoczynkowy
„Leśnik”
Orzechowo

nauczyciele
przyrodnicy

Szkoła
Podstawowa
nr 2 Miastko
ul. Kujawska 1

dla nauczycieli,
którzy chcieliby
poznać przyjazne
środowisko
do nauczania
programowania na
I etapie edukacyjnym

• Pomoce i techniki wspierające komunikację
z dzieckiem niemówiącym lub z zaburzoną
komunikacją – ogólna charakter.
• Konstruowanie narzędzia do wstępnej diagnozy
dziecka z trudnościami w komunikacji /niemówiącego
– PROFIL KOMUNIKACYJNY
W czasie zajęć:
●
zdiagnozujemy największe trudności, na które
napotykają maturzyści,
●
przedyskutujemy, z czego mogą wynikać kłopoty
uczniów,
●
zaprezentujemy przykłady zadań i aktywności, które
mogą pomóc w pokonaniu największych
trudności, jednocześnie kształcą intuicję
matematyczną i budują powiązania między różnymi
pojęciami i własnościami.
Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
● budowanie sceny (tryb budowania),
● poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
● podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie, proste animacje (tryb
programowanie - nowicjusz)

●
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●

Wpływ zanieczyszczeń Bałtyku na faunę i florę oraz
zdrowie człowieka.
Oznaczanie gatunków roślin i zwierząt żyjących
w morzu i na plaży. Formy ochrony przyrody
na Pomorzu.

Proste projekty w wizualnym języku programowania
Scratch

D.
Iwanowicz

M.Wróblewski

I. Czyż

M.
Wróblewski

Programowanie
w klasach I-III
z Baltie
2,4

Kurs dla
początkujących

19.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
16.00-19.45

Szkoła
Podstawowa
nr 3 Lębork
ul. Kossaka 103

zainteresowani
nauczyciele edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolnej

Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
• budowanie sceny (tryb budowania),
• poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
• podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie, proste animacje (tryb
programowanie - nowicjusz)

M.
Wróblewski

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Poznanie zabaw plastycznych z wykorzystaniem origami
wykorzystaniem metod aktywnych:
• zasady organizowania zabaw i ćwiczeń angażujących
zintegrowane ruchy różnych części ciała,
• nauka wierszy z wykorzystaniem rysunku,
• kompozycje przestrzenne,
• wykonanie prac plastycznych

E. Wild

Szczegółowe
informacje
Małe dziecko chce się
bawić i uczyć
– Cztery pory roku
2.

Moduł I: Jesień

19.10.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe
informacje

godz.
15.00-18.45

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

•

2

Moja szkoła
w zwierciadle
– jak skutecznie
przeprowadzić
ewaluację wewnętrzną
w szkole

19.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.00-18.45

Szczegółowe
informacje

1

Cudzoziemcy
w polskiej szkole.
Specjalne potrzeby
uczniów migrantów

•
•
•

•
6
godz.

konferenc
ja
(seminari
um+warsz
taty)

19.10.2018

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

psychologowie,
zainteresowani
nauczyciele różnych
specjalności,
instruktorzy domów
kultury

•
•

•

Od słowa do teatru
Szczegółowe
informacje

dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
członkowie zespołów
ds. ewaluacji
wewnętrznej,
nauczyciele

•

Szczegółowe
informacje

2

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

6
godz.

warsztaty

20.10.2018

Ośrodek
Teatralny Rondo
Słupsk, ul.

zainteresowani
nauczyciele różnej
specjalności,
instruktorzy teatralni
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•

Wymagania wobec placówki oświatowej w świetle
aktualnego prawa oświatowego,
Ewaluacja jako element nadzoru - rodzaje ewaluacji
i ich wykorzystanie,
Ewaluacja wewnętrzna – źródła informacji, metody
i techniki pozyskiwania informacji,
Ewaluacja wewnętrzna w praktyce szkolnej –
planowanie, organizacja, realizacja, analiza wyników
ewaluacji.
Wnioski i rekomendacje, wykorzystanie wyników
ewaluacji w pracy placówki oświatowej.

D.Iwanowicz

Wprowadzenie dziecka cudzoziemskiego do szkoły
i klasy (także przygotowanie klasy i szkoły)
Integracja dziecka w klasie - przykłady dobrych
praktyk
Szkoła, klasa przyjazna dla ucznia cudzoziemskiego –
współpraca z rodzicami, rola rodziców
cudzoziemskich w procesie uczenia się dziecka
prezentacja książki „Inny w polskiej szkole”

G.Przybylak

Elementarne zadania aktorskie – słowo jako
tworzywo.

E.Misiewicz

•

Niedziałkowskiego
5a

•
•

2

Coaching , tutoring
– nowe metody pracy
w szkole

20.10.2018
10
godz.

warsztat

Szczegółowe
informacje

AAC – komunikacja
i wspomaganie
1,2,3,
4

Część II
Szczegółowe
informacje

20.10.2018
godz.
9.00-15.00

34
cz. II
– 16
godz.

godz.
9.00-16.30

szkolenie
21.10.2018
godz.
9.00-15.00

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

•
zainteresowani
nauczyciele

•
•

nauczyciele,
którzy uczestniczyli
w części I kursu
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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.
Coaching, tutoringjako metody pracy rozwojowej
z uczniami.
Tutoring metodą podnoszenia motywacji
i wyznaczania celów.
Coaching jako technika budowania zasobów ucznia

Część II
• 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.
• Zasady i metody stosowane w nauczaniu AAC.
• Wspieranie nauki tworzenia wypowiedzi składających
się z kilku znaków.
• Rola partnera w nabywaniu kompetencji
komunikacyjnych
• Kreowanie sytuacji komunikacyjnych przy
wykorzystaniu pomocy opartych na niskiej
technologii.
• Omówienie programów wspomagania kompetencji
komunikacyjnej dzieci z ciężkimi zaburzeniami
porozumiewania się "Jedzenie", "Emocje", "Ciągi
czynności, gry i zabawy".
• Projektowanie i użycie pomocy komunikacyjnych.

R.
Kołosowska

W.Hanu
szewicz

•

3

Doradztwo zawodowe
osób
niepełnosprawnych

20.10.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

godz.
9.00-12.45

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele mający
kontakt z osobami
niepełnosprawnymi,
w szczególności
szkolni doradcy
zawodowi

•
•

•
•
•
•
•

2

Jak skutecznie
stymulować rozwój
mowy dziecka na
zajęciach
edukacyjnych

22.10.2018
5
godz.

warsztat

Szczegółowe
informacje

4

Programowanie
w klasach I-III
ze Scratch
Kurs dla
początkujących

23.10.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

2

Edukacja
polonistyczna
– zmiany programowe
w szkołach
ponadpodstawowych

godz.
15.00-19.00

godz.
15.30-19.30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

dla nauczycieli,
którzy chcieliby
poznać przyjazne
środowisko
do nauczania
programowania na
I etapie edukacyjnym







23.10.2018
warsztaty

godz.
15.00-18.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

zainteresowani
nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadpodstawowych

Szczegółowe
informacje
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J.PawlakJęczewska

Rozwój mowy dziecka
Wpływ czynników utrudniających mowę dziecka.
Wpływ techniki jedzenia, żucia i przełykania
na rozwój mowy dziecka.
Zestaw ćwiczeń kinestezji artykulacyjnej.
Jak skutecznie wpływać na rozwój mowy – ćwiczenia
praktyczne.

E. Wild

Proste projekty w wizualnym języku programowania
Scratch

•

5
godz.

Niepełnosprawność – identyfikacja problemu, stopnie
niepełnosprawności.
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Bariery edukacyjne, ekonomiczne, psychologiczne,
instytucjonalne i organizacyjne w podejmowaniu
zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne
i niedostosowane społecznie.
Praca w życiu osób niepełnosprawnych.
Aktywność ekonomiczna osób sprawnych
i niepełnosprawnych.
Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Specyfika porad dla osób niepełnosprawnych
– przykładowe sposoby prowadzenia rozmów.
Ćwiczenia praktyczne – studia przypadków.

•
•

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.

M.
Wróblewski

J.KierulCieślak

2

2

Wzmocnienie
kompetencji dyrektora
w zakresie realizacji
5
nadzoru pedagogicznego
godz.
w obszarze wspomagania
Szczegółowe
informacje
Od czego zacząć?
Pierwsze kroki
w pracy z dzieckiem
z ASD kluczem
6
do sukcesu
godz.
terapeutycznego

•
23.10.2018
warsztaty

godz.
11.00-14.45

24.10.2018
warsztat

godz.
15.00-19.30

Szczegółowe
informacje

2, 4

2

Programowaniew klas
ach I-III z Baltie
Kurs dla
początkujących
Szczegółowe
informacje
Gry i zabawy
matematyczne
w edukacji
wczesnoszkolne
Szczegółowe
informacje
Awans zawodowy
nauczyciela
Szczegółowe
informacje

5

Edukacja regionalna
– z geografią
w plecaku
Szczegółowe
informacje

24.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
15.30-19.30

25.10.2018
5
godz.

warsztat

godz.
15.00-19.00
25.10.2018

5
godz.

kurs

godz.
15.00-18.45

26.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
16.00-19.45

Sposoby przeprowadzania warsztatu diagnostycznorozwojowego w celu określenia potrzeb placówki
Opracowanie rocznego planu wspomagania szkoły
i placówki oświatowej
Sporządzenie raportu z realizacji rocznego planu
wspomagania

ODN Chojnice
ul. Świętopełka
3

dyrektorzy,
wicedyrektorzy szkół
i placówek
oświatowych

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele klas
młodszych
ogólnodostępnej
szkoły podstawowej

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.

Szkoła
Podstawowa
nr 2 Miastko
ul. Kujawska 1

dla nauczycieli,
którzy chcieliby
poznać przyjazne
środowisko
do nauczania
programowania na
I etapie edukacyjnym

Realizacja podstawy programowej klas I-III w Baltie:
• budowanie sceny (tryb budowania),
• poruszanie postacią na ekranie (tryb czarowania),
• podstawowy programowania: instrukcja sekwencyjna,
iteracja, debugowanie, proste animacje (tryb
programowanie – nowicjusz)

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

•
•

•
•
•

Edukacja matematyczna- podstawa programowa.
Zagadki matematyczne z wykorzystaniem rysunku.
Gry planszowe-wykorzystanie na lekcjach matematykiprzykłady.
• Zabawy matematyczne z wykorzystaniem gier
– ćwiczenia praktyczne.
Nabycie wiedzy prawnej i umiejętności interpretowania
prawa z zakresu wymagań dotyczących poszczególnych
stopni awansu zawodowego, trybu działania komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, sposobu odbywania
stażu i realizacji wymagań na poszczególne stopnie
•

nauczyciele geografii
i inni zainteresowani
nauczyciele
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•
•

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

B. Żuk

W.
Hanuszewicz

M.
Wróblewski

E. Wild

A.
Grzeszczak

A.Kreft

4

Programowanie
w klasach I-III
ze Scratch
Kursdla
początkujących

26.10.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

2

Metody aktywizujące
na lekcjach języka
kaszubskiego
Szczegółowe
informacje

3

Badanie
predyspozycji
i preferencji
zawodowych
w trakcie poradnictwa
indywidualnego
i grupowego

godz.
15.30-19.30

27.10.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
9.00-12.45

27.10.2018
5
godz.

kurs

godz.
9.00-12.45

sala
konferencyjna
ODN Słupsk
ul.
Poniatowskiego
4a

EDUROOM
Słupsk
ul. Kołłątaja 32
(biurowiec PKP
I piętro)

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe
informacje

1,2,4

Wielokulturowość
na lekcjach języka
ukraińskiego
Szczegółowe
informacje

27.10.2018
3

warsztaty
+seminarium

godz.
9.00-15.00

Zespół Szkół
w
Borzytuchomiu,
ul. Szkolna 1

nauczyciele, którzy
chcieliby poznać
przyjazne środowisko
do nauczania
programowania na
I etapie edukacyjnym

nauczyciele
j. kaszubskiego
oraz nauczycieli
mniejszości
narodowych

zainteresowani
nauczyciele
przedsiębiorczości,
nauczyciele
zainteresowani
tematyką, szkolni
doradcy zawodowi,
pedagodzy

nauczyciele języka
ukraińskiego,
nauczyciele
zainteresowani
wielokulturowością
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Proste projekty w wizualnym języku programowania
Scratch

M.
Wróblewski

Celem szkolenia jest wzmocnienie umiejętności
wykorzystania przez nauczycieli języka kaszubskiego
innowacyjnych metod nauczania.Po szkoleniu nauczyciel:
• poszerzy spektrum wiedzy nt. aktywizujących metod
nauczania (nie często wykorzystywanych w pracy
uczniami)
• udoskonali swój warsztat pracy dotyczący doboru
odpowiednich metod aktywizujących do danego
zagadnienia, sposobu pracy danej grupy uczniów itp.
• odejdzie twórczo do możliwości łączenia kilku metod
aktywizujących w jedną w zależności od potrzeb
własnych i uczniów
UWAGA: na zajęcia należy przynieść zmienne obuwie

A.
Grzeszczak

•
•
•
•
•
•

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.

I CZĘŚĆ: 9.00-11.00
Przegląd twórczości ludowej w ramach III Festiwalu
Kultury Ukraińskiej
II CZĘŚĆ: 11.30-15.00
Zmiany w oświacie i organizacja nowego roku szkolnego

J.PawlakJęczewska

I.Drozd
D.Iwanowicz

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2018/2019
Kierunek
polityki
państwa

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: słupski, lęborski, bytowski
2

S9a/Sieć: Kreatywny
nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych

4.10.2018
3
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-17.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

Rozwijanie kreatywności poprzez projektowanie
ciekawych zajęć z przyrody i biologii.
Zaciekawienie środowiskiem przyrodniczym regionu i
uwrażliwienie na jego stan. Interesujące zajęcia
w terenie
Spotkanie I: Rośliny o wyjątkowych właściwościach
zdrowotnych. Warsztaty z prezentacją upraw ziół.

1,2,4

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

4
godz.

10.10.2018
godz.
15.30-18.30

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele szkół
podstawowych

1,2

S5b/Sieć:Kreatywny
nauczyciel muzyki
Szczegółowe informacje

2
godz.

12.10.2018
godz.
15.30-17.00

Instytut Muzyki AP
w Słupsku
ul. Partyzantów 27

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

2
godz.

Przedszkole Słoneczne
Stacyjkowo
nauczyciele edukacji
ul. Stypprzedszkolnej, klas
godz.
Rekowskiego 68a
I-III, SOSW, muzyki
15.30-17.30
Bytów

3
godz.

23.10.2018
godz.
15.30-17.45

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

3
godz.

23.10.2018
godz.
15.30-18.00

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

• Możliwości zdobywania kwalifikacji żeglarskich przez
nauczycieli
• Żeglarskie animacje do wykorzystania w pracy
z dziećmi i młodzieżą (gry, zabawy, węzły)

sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

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

1,2

S5a/Sieć:Kreatywny
nauczyciel muzyki
w edukacji wczesnej dziecka

22.10.2018

Szczegółowe informacje

1,2,4

1,2,3

S7a/Sieć: Efektywne
wykorzystanie TIK
w edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
Szczegółowe informacje
S8a/Sieć: Interdyscyplinarne
możliwości edukacji morskiej
Szczegółowe informacje

1,2,3,4

S15a/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy
Szczegółowe informacje

3
godz.

24.10 2018
godz.
15.30-17.45
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I.Czyż

Oczekiwania a obawy nauczycielii rodziców
W.
– omawianie przykładów dobrych praktyk, poszukiwanie
Hanuszewicz
nowych rozwiązań.
• Spotkanie organizacyjne inaugurujące sieć
• Warsztaty: Muzykoterapia dziecięca

E.Misiewicz

Warsztaty: „Tańce i zabawy integracyjne różnych
zakątków świata” oraz spotkanie organizacyjne
inaugurujące sieć

E.Misiewicz

Tematy I spotkania:
• Organizacja pracy sieci.
• Materiały dydaktyczne dostępne w sieci
(e-podręczniki, scholaris, Learning Apps)

M.Tuliszka
/D.Iwanowicz

I.Poźniak

R.
Kołosowska

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

2

Temat sieci
S9b/Sieć: Kreatywny
nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych

Liczba
godzin

1,2,4

1,2

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-17.30

godz.
15.00-18.00

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele szkół
podstawowych

30.10.2018
3
godz.

godz.
16.00-18.25

W programie…

Adresat

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

25.10.2018
4
godz.

Szczegółowe informacje

S19b/Sieć: Gramy i czytamy.
Czytanie i zabawa

Miejsce

2.10.2018
3
godz.

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

Data

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

Rozwijanie kreatywności poprzez projektowanie
ciekawych zajęć z przyrody i biologii.
Zaciekawienie środowiskiem przyrodniczym regionu
i uwrażliwienie na jego stan. Interesujące zajęcia
w terenie
Spotkanie I:Rośliny o wyjątkowych właściwościach
zdrowotnych. Warsztaty z prezentacją upraw ziół.
•
•

Oczekiwania a obawy nauczycieli i rodziców.
Omawianie przykładów dobrych praktyk,
poszukiwanie nowych rozwiązań.

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.

Zapraszamy do rejestrowania się i udziału:
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Koordynator

I.Czyż

W.
Hanuszewicz

J. KierulCieślak

