OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w SŁUPSKU
AKREDYTACJA POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY DECYZJA NR 59/2005 Z DNIA 5.08.2005R.
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

doskonalenie: 502 644
tel./faks: 59 84 23 567
www.odn.slupsk.pl

e-mail: kursy@odn.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@odn.slupsk.pl
e-mail: wydawnictwo@odn.slupsk.pl

KALENDARZ ODN – styczeń 2019
KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierunek
polityki
państwa

2

Temat

Skąd się biorą lęki rodzaje, przyczyny
i objawy
Szczegółowe
informacje

Liczba
godzin

Forma

Data

05.01.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

Miejsce

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

Adresat

zainteresowani
nauczyciele

1

W programie…
● Zwiększenie terapeutycznych kompetencji nauczyciela
ważnych w pracy z uczniem z ADHD, nadpobudliwym
psychoruchowo i dysfunkcyjnym;
● Rozwijanie umiejętności wdrażania ucznia do
samopoznania, samodyscypliny w nawiązaniu do
„zasobów” i stanów emocjonalnych jakich doznaje;
● Uświadomienie konsekwencji braku właściwego
postępowania z dzieckiem z ADHD
● Przekazanie nauczycielom wiedzy na temat metod pracy
z uczniem dysfunkcyjnym (dzielenie się własnymi
doświadczeniami- konwersatorium)
● Zastosowanie instrukcji postępowania z dziećmi
z poszczególnymi problemami na różnych etapach
edukacyjnych
● Warsztat pracy nauczyciela terapeuty (materiał filmowy)

Koordynator

R.
Kołosowska

2

Umiejętności
interpersonalne
nauczyciela w pracy
z rodzicami
i z uczniami - sztuka
prowadzenia trudnych
rozmów

●
05.01.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30.

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Szczegółowe
informacje

2,4

2, 4

Facebook, Instagram,
Snapchat – wpływ
mediów
społecznościowych
na psychikę dzieci
i młodzieży
Szczegółowe
informacje
Jak wygrać z rutyną?
Przełamanie
schematów
i zastosowanie
różnorodnych metod
i form pracy na lekcji
języka obcego

07.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-19.15

AP Słupsk,
ul.
Westerplatte
64, sala 413

zainteresowani
nauczyciele

Znaczenie umiejętności interpersonalnych w kontekście
pracy z uczniami i w kontaktach z ich rodzicami .
● Rozpoznanie znaczących potencjałów i ograniczeń
interpersonalnych w budowaniu relacji z uczniami
i rodzicami.
● Umiejętności interpersonalne, a poczucie własnej wartości
nauczyciela jako człowieka.
● Budowanie autorytetu
●
●
●
●
●
●

08.01.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
14.30-17.30

Portale społecznościowe.
Uzależnienia behawioralne.
Nadmierne użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież.
Nadmierne użytkowanie telefonów komórkowych
i smartfonów przez dzieci.
Symptomy mogące świadczyć o nadmiernym użytkowaniu
telefonów komórkowych, smartfonów.
Rola rodziców i szkoły w procesie wychowawczym.

R.
Kołosowska

M.
Maraszkiewicz

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
języków obcych

●
●
●

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

M. Młyńska

ODN
Chojnice, ul.
Świętopełka 3

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

●
●
●
●

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

M. Tuliszka

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

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.

Szczegółowe
informacje

2,4

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python
Szczegółowe
informacje

2

Zajęcia rewalidacyjne
w pracy z dziećmi
z ASD
Szczegółowe
informacje

8.01.2019
5
godz.

kurs

godz.
15.00-18.45

09.01.2019
6
godz.

warsztaty

godz.
15.00-19.30

2

W.
Hanuszewicz

2,3

Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne
na mapie morskiej

09.01.2019
3
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje

2

Jak odkryć i pobudzić
kreatywność i
pomysłowość ucznia?
Mechanizmy myślenia
twórczego

godz.
14.30-17.00

ODN
Chojnice, ul.
Świętopełka 3

zainteresowani
n-le matematyki,
przyrody,
geografii i inni
wraz z zespołami
3 uczniów ze
szkoły/ placówki

●
●
●
●

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

●

Czym jest kreatywność? Czynniki sprzyjające rozwojowi
kreatywności.
Techniki twórczego myślenia (m.in. mechanizm formułowania
skojarzeń przez analogię, circept, ćwiczenia służące rozwojowi
twórczego myślenia).
Twórcza praca (indywidualnie i grupowo) nad rozwojem własnej
kreatywności oraz sposobami rozwijania jej
u innych.
Sesje twórczego myślenia skoncentrowane na kreowaniu nowych
pomysłów.
Mini trening kreatywności.

M. Młyńska

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku.
Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej
i edukacyjnej.
Ruch i rekreacja.
Turystyka i krajoznawstwo.
Zajęcia kulturalno-oświatowe.
Zajęcia praktyczno-techniczne.
Prace społecznie użyteczne.
Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku.

R.
Kołosowska

●

5
godz.

warsztaty

09.01.2019
godz.
15.00-18.45

Szczegółowe
informacje

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

●
●

●

Kurs na wychowawcę
wypoczynku

36 godz.

Szczegółowe
informacje

w tym
5 godz.
e-learningu

2

2

Praca z dzieckiem
przejawiającym
zaburzenia
w funkcjonowaniu
społecznym

kurs

11.01.2019
godz.
15.00-19.30
kolejne
spotkania:
12.01.2019
godz.
9.00-15.45
18.01.2019
godz.
15.00-19.30
19.01.2019
godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

●
●
●
zainteresowani
nauczyciele

●

12.01.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

2

Szczegółowe
informacje

●
●
●
●
●

Szczegółowe
informacje
Trening kreatywności
w szkole

●
●
●
●
●
●

●
12.01.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29


zainteresowani
nauczyciele






3

I. Poźniak

Zaburzenia eksternalizacyjne i internalizacyjne –
charakterystyka
Elementy pracy terapeutycznej z wybranymi zaburzeniami
Zachowania asertywne, agresywne i uległe
Współpraca z rodzicami dziecka z trudnościami
w zachowaniu
Trening Umiejętności Społecznych- wybrane elementy
Rozwijanie umiejętności komunikowania się z dzieckiem
Kształtowanie empatii i rozwój wnioskowania moralnego

R.
Kołosowska

Kreatywne myślenie - do czego potrzebne nam jest kreatywność
Jak rozbudzić własną kreatywność
Typy osobowości, a kreatywne myślenie
Etapy kreatywnego myślenia
Praktyczne metody i techniki pobudzania myślenia kreatywnego

R.
Kołosowska

Techniki radzenia
sobie ze stresem
2

2

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

15.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-19.15

16.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-19.30

Szczegółowe
informacje
Konstytucja biznesu.
Zakładamy własną
firmę. Jak to się robi?
2,3
Szczegółowe
informacje

2

Odkrywaj Office 365
dla Edukacji.
Poznaj i stosuj Forms
Szczegółowe
informacje

17.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

18.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

AP Słupsk,
ul.
Westerplatte
64, sala 413

zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

● Pojęcie działalności gospodarczej
● Przedstawienie w prosty sposób procedury zakładania

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
podstaw
przedsiębiorczo
ści,
przedmiotów
zawodowych,
doradcy
zawodowi, inni
zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

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

4

Techniki radzenia sobie ze stresem.

●
●
●

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

M.
Maraszkiewicz

I. Czyż

własnej firmy
● Praca z wnioskiem CEIDG1
● Możliwości pozyskania środków finansowych na założenie

firmy
● Dokumentacja księgowa w firmie

J. PawlakJęczewska

D. Iwanowicz

Taniec w edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
2

Szczegółowe
informacje

2,4

Rola nauczyciela
w skutecznym
rozwiązywaniu
problemów
wychowawczych

18.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

19.01.2019
10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30

Szczegółowe
informacje

Instytut
Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku
ul.
Partyzantów
27

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej i
wczesnoszkolne
j; nauczyciele i
instruktorzy
muzyki

● Poznanie kroków, figur i układów choreograficznych
wybranych polskich tańców narodowych
● Poznanie kroków, figur i układów choreograficznych
wybranych tańców integracyjnych
● Realizacja Podstawy Programowej MEN 2017 w zakresie
formy aktywności muzycznej: Ruch z muzyką

E. Misiewicz

zainteresowani
nauczyciele

● Rozumienie konfliktu jako źródła twórczego rozwiązywania
problemów w grupie wychowawczej
● Jakie strategie przyjmujemy w rozwiązywaniu konfliktów
● Doświadczanie konfliktu i stosowanych strategii
● Komunikacja jako podstawa rozwiązywania problemów
wychowawczych
● Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów

R.
Kołosowska




19.01.2019

2

Rytm, muzyka, taniec
w wychowaniu
fizycznym. Tworzenie
animacji muzycznoruchowych
Szczegółowe
informacje

2,3

Czy nauczycielowi
przedmiotów
zawodowych
i doradcy
zawodowemu
potrzebne są
kompetencje miękkie
Szczegółowe
informacje

10
godz.
(2 x 5
godz.)

2
warsztaty
po 5
godz.

godz.
9.00-12.45
i
2.02.2019
godz.
9.00-12.45

22.01.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30-17.45

sala
gimnastyczna
ZSBiKU
ul. Królowej
Jadwigi 3
Słupsk

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej
oraz
wychowania
fizycznego

doradcy
zawodowi,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych,
przedsiębior.,
inni
zainteresowani
nauczyciele

5










Muzyka w tańcu
Zabawy rytmiczne przy muzyce, marsze, ćwiczenia
kształtujące
Improwizacja ruchu, zabawy integracyjne
Aerobik-kształtowanie podstawowych cech motorycznych
Tańce ludowe- choreografia wybranego tańca
Taniec narodowy- polonez- choreografia tańca
Podstawowe kroki tańców towarzyskich
Ćwiczenia z przyborami do muzyki
Zumba - proste układy choreograficzne
Stretching, wypoczynek i aktywna regeneracja

● Pojęcie kompetencji miękkich
● Jak w pracy nauczyciela wykorzystać kompetencje miękkie

I. Czyż

J. Pawlak Jęczewska

2

Jak pracować na
lekcjach matematyki
w klasach IV szkoły
podstawowej

22.01.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

2,4

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

22.01.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

2

Budowanie projektu
w programie
Erasmus+
Szczegółowe
informacje

2

Uczeń z trudnościami
w nauce, w tym uczeń
młodszy

godz.
15.00-18.45

godz.
15.30-19.30

22.01.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
15.30-18.30

22.01.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje

godz.
16.00-19.45

SP nr 3
Lębork,
ul. Kossaka
103

n-le matematyki
i zainteresowani
n-le edukacji
wczesnoszkolnej

 Kompetencje kluczowe
 Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki
 Jakie umiejętności powinien posiadać uczeń

SP nr 3
Lębork,
ul. Kossaka
103

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

●
●
●
●

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

●
●
●

Europejski Plan Rozwoju Szkoły
Zasady opracowania projektu.
Przykłady projektów edukacji szkolnej

●

Wskazanie nowych rozwiązań w pracy z uczniami
przejawiającymi trudności w nauce.
Zaplanowanie działań wdrażających do praktyki szkolnej
nowe rozwiązania w pracy z uczniami przejawiającymi
trudności w nauce.
Poszerzenie kompetencji nauczycieli w obszarach doboru
metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
ucznia i form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapoznanie z wybranymi przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi ucznia ze SPE.

J. KierulCieślak

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

I. Poźniak

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

●
zainteresowani
nauczyciele

●
●

2,3

Interdyscyplinarne
zabawy nawigacyjne
na mapie morskiej
Szczegółowe
informacje

3
godz.

warsztaty

zainteresowani
nauczyciele
matematyki,
23.01.2019
sala konferencyjna
przyrody,
ODN Słupsk,
geografii
i inni
godz.
ul. Poniatowskiego
14.30-17.00
wraz
z
4a
zespołami
3 uczniów ze
szkoły/placówki

6

●
●
●
●

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

Z.
Krencewicz

M. Tuliszka

G. Wieczorek,
J. PawlakJęczewska

2

Jak pracować na
lekcjach matematyki
w klasach IV szkoły
podstawowej

23.01.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe
informacje

godz.
15.00-18.45

ODN
Chojnice, ul.
Świętopełka 3

n-le matematyki
i zainteresowani
n-le edukacji
wczesnoszkolnej

 Kompetencje kluczowe
 Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki
 Jakie umiejętności powinien posiadać uczeń

●

2,4

Gamifikacja,
WebQuest
i odwrócona klasa na
lekcji języka obcego

4
godz.

23.01.2019
warsztaty
godz.
14.30-17.30

Szczegółowe
informacje

2

Umiejętności
matematyczne na
lekcjach przedmiotów
przyrodniczych
w szkole
ponadpodstawowej

1

24.01.2019
5
godz.

kurs

godz.
15.15-19.00

25.01.2019
4 godz.

warsztaty

godz.
15:30-18:30

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

sala
konferencyjna
ODN Słupsk, ul.
Poniatowskiego
4a

Szczegółowe
informacje
Mapa narzędziem
geografa
2

Szczegółowe
informacje

nauczyciele
języków obcych

●
●
●
●
●

●

Szczegółowe
informacje
Słupsk w 1945 roku.
Miasto w trzech
odsłonach:
niemieckiej,
sowieckiej i polskiej.
Jak opisać tę historię?

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

27.01.2019
5
godz.

kurs

godz.
16.00-19.45

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
matematyki
●
i nauczyciele
przedmiotów ●
przyrodniczych.
szkół ponadgim.
n-le historii
wszystkich
etapów
edukacyjnych,
regionaliści,
poloniści,
bibliotekarze,
zainteresowani
n-le
nauczyciele
geografii
w szkole
podstawowej
i gimnazjum
7

●
●
●
●

●
●
●

Wprowadzenie do gamifikacji (m.in. podstawy
neurobiologiczne funkcjonowania mózgu w kontekście
gamifikacji), prezentacja elementów mających wpływ na
projektowanie gamifikacji w edukacji.
Prezentacja portali edukacyjnych wykorzystujących gamifikację.
Projektowanie zajęć zgodnie z założeniami gamifikacji.
Wprowadzenie do metody WebQuest.
Projektowanie zajęć zgodnie z założeniami metody WebQuest.
Wprowadzenie do metody odwróconej klasy.
Projektowanie zajęć lekcyjnych opartych na metodzie odwróconej
klasy i zasobach portalu KhanAcademy.

Analiza porównawcza podstaw programowych matematyki
i wybranych przedmiotów przyrodniczych
Wykorzystanie operacji matematycznych w obliczeniach na
przedmiotach przyrodniczych

Zasady i metody tworzenia narracji historycznej.
Źródła historyczne i ich krytyka.
Dzieje Słupska w 1945 r. w źródłach niemieckich,
sowieckich i polskich.
Dyskusja i próba odpowiedzi na pytanie: kto spalił Słupsk
w 1945 r.

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

Z.
Krencewicz

M. Młyńska

Z.
Krencewicz

M. Tuliszka

A. Kreft

Rozpoznawanie
ptaków miast
2

2,3,4

Szczegółowe
informacje
IV Pomorski Konkurs
o Tytuł Mistrza
Nawigacji

28. 01.2019
5
godz.

kurs

konkurs

Szczegółowe
informacje

2

Jak pracować na
lekcjach matematyki
w klasach IV szkoły
podstawowej

2,4

Szczegółowe
informacje

2

Egzamin
ósmoklasisty.
Vademecum
nauczyciela. Język
polski

kurs

2

Szczegółowe
informacje

Strona:
www.edukacjamor
ska.odn.slupsk.pl
lub
www.odn.slupsk.pl

uczniowie szkół
podstawowych
województwa
pomorskiego,
klasy: VII/VIII

SP 2 Miastko,
ul. Kujawska 1

n-le matematyki
i zainteresowani
n-le edukacji
wczesnoszkolnej

godz.
15.00-18.45

SP 2 Miastko,
ul. Kujawska 1

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

29.01.2019
5
godz.

kurs

godz.
15.00-19.30

●
●

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

●
●
●
●

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

 Kompetencje kluczowe
 Konieczna wiedza w dziedzinie matematyki
 Jakie umiejętności powinien posiadać uczeń

●
●
●
●

●
29.01.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe
informacje
Mindfulness – jak
można wykorzystać
trening uważności
w pracy nauczyciela?

termin
zgłoszeń
do 28
stycznia
2019 r.

nauczyciele
biologii i inni
zainteresowani
nauczyciele

29.01.2019
5
godz.

Szczegółowe
informacje
Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

godz.
15.30-19.15

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka

godz.
16.00-19.45

29.01.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.30-19.15

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
języka
polskiego

●

AP Słupsk
ul.
Westerplatte
64, sala 413

zainteresowani
nauczyciele

●
●

8

●

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

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.

Mindfulness – koncepcja.
Mindfulness w praktyce.

A. Kreft

I. Poźniak

Z.
Krencewicz

M. Tuliszka

J. KierulCieślak

M. Maraszkiewicz

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

2,4

Temat sieci

S13a/Sieć: Nowa technologia
- zbawienie czy przekleństwo?

Liczba godz.
dydakt.

08.01.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje

2

S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych

godz.
16.00-18.00

16.01.2019
5
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-20.00

S22b/Sieć: Nauczanie biologii przez
odkrywanie i nie tylko (Miastko)

16.01.2019

2
Szczegółowe informacje

2

Data

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

S12a/Sieć: Jakość w kształceniu
i szkoleniu zawodowym
2,3
Szczegółowe informacje

4
godz.

godz.
15.30-18.30
23.01. 2019

2
godz.

godz.
16.30-18.00

23.01.2019
3
godz.

godz.
15.30-17.45

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

Adresat



zainteresowani
nauczyciele



●

sala
dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

SP nr 2
Miastko,
ul. Kujawska 1

zainteresowani
nauczyciele
biologii ze szkoły
podstawowej
i gimnazjum

SP nr 4 Słupsk,
ul.
Leszczyńskiego
17

nauczyciele
edukacji
wczesnoszkolnej

pedagodzy,
nauczyciele uczący
sala
doradztwa
dydaktyczna
zawodowego
nr 28 ODN
w szkołach
Słupsk,
podstawowych
ul. Bałtycka 29
i branżowych I st.
z pow. słupskiego
9



●
●
●
●
●

W programie…

Koordynator

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.

M.
Maraszkiewicz

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

I. Czyż

Analiza problemowa: W jaki sposób
przeprowadzić doświadczenia modelowo
i niestandardowo ?
Doświadczenia biologiczne

A. Kreft

●

Kreatywność w nauczaniu matematyki

E. Wild

●

Jak przygotować ucznia do rozmowy
kwalifikacyjnej

J. PawlakJęczewska

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

2,4

Temat sieci
S15b/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy

Liczba godzin
dydak.

2,4

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

godz.
15.30-17.45

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

uczestnicy Sieci

Jak rozwijać swój sposób
odczuwania, myślenia i działania,
aby lepiej radzić sobie w sytuacjach
społecznych

godz.
16.00-17.30

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciela

Kreatywność w nauczaniu
matematyki

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

 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
katecheci

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

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

9.01.2019
3
godz.

godz.
16.00-18.15

Szczegółowe informacje

2,4

S18b/Sieć: Wymiar i zadania
katechezy we współczesnym
świecie

23.01.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje
S12b/Sieć: Jakość w kształceniu
i szkoleniu zawodowym
2,3,4
Szczegółowe informacje

W programie…

Adresat

Koordynator

R. Kołosowska

9.01.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje

1,2,4

Miejsce

9.01.2019
3
godz.

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

Data

godz.
15.30-17.45

31.01.2019
3
godz.

godz.
15.30-17.45

10

● Budowanie relacji
z dzieckiem.




Jak przygotować ucznia do
rozmowy kwalifikacyjnej
Jak prawidłowo przygotować
dokumenty CV, list
motywacyjny

E. Wild

J. KierulCieślak

M. Tuliszka

J. PawlakJęczewska

2,4

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

31.01.2019
2
godz.

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.00

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej
nauczający języka
angielskiego

●
●

Gry i zabawy w edukacji
lingwistycznej dziecka.
Tworzymy językowe zabawy
i gry dydaktyczne

M. Młyńska

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

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

1,2,3,4

Szczegółowe informacje

Liczba
godzin

6
godz.

Data

Miejsce

Adresat

10.01.2019

sala dydaktyczna
nr 28
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

kadra
kierownicza
placówek
kształcenia
specjalnego

godz.
10.00-14.30

11

W programie…
Wzmocnienie kompetencji
dyrektora w zakresie realizacji
nadzoru pedagogicznego w
obszarze wspomagania. Sprawy
bieżące szkół i placówek

Koordynator

W.
Hanuszewicz

