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KALENDARZ ODN – wrzesień 2018
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE

1,2,3,4

Konferencja inaugurująca r.szk.
2018/2019. Realizacja kierunków
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

3
godz.

konferencja

25.09.2018
godz.
15.30-17.30

SŁUPSK
Szczegółowe informacje

1,2,3,4

Konferencja inaugurująca r.szk.
2018/2019. Realizacja kierunków
polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019
CHOJNICE
Szczegółowe informacje

26.09.2018
3
godz.

konferencja

godz.
15.30-17.30

sala
dydaktyczna
ODN Słupsk,
ul. Bałtycka
29
Szkoła
Podstawowa
nr 1 z
Oddziałami
Integracyjnym
i
89-600
Chojnice 31go Stycznia
21/23

-1-

Dyrektorzy,
nauczycieli szkół
i placówek
oświatowych,
pracownicy JST
subregionu słupskiego
(powiat: słupski,
bytowski, lęborski)
Dyrektorzy,
nauczycieli szkół
i placówek
oświatowych,
pracownicy JST
subregionu
południowego
(powiat: chojnicki,
człuchowski,
kościerski)

Część I: 15.30-16.15
 Zmiany w prawie oświatowym
 Doskonalenie kompetencji zawodowych
nauczycieli w roku szkolnym 2018/2019
 Certyfikowany Regionalny Punkt
Informacyjny Programu ERASMUS+
 Szczepiąc swoje dzieci, pomagasz innym
Szczepić czy nie szczepić?
Część II: 16.20-17.00
Warsztaty metodyczne w 5 grupach do
wyboru - tematyka wynika z kierunków
polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2018/2019

Kierown
ik
pracown
i

Kierown
ik
pracown
i

KURSY GRANTOWE POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Kierunek
polityki
państwa

2, 4

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

Liczba
godzin

Forma

2, 4

20
godz.

warsztaty

1,2,3,
4

20
godz.

warsztaty

4

Szczegółowe informacje

28.09.2018
godz.
14.00-20.30
29.09.2018
godz.
9.00-18.30

Adresat

W programie…

Koordy
nator

Chojnice
ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

Specjalny
Ośrodek
SzkolnoWychowawczy
Żukowo
ul. Gdyńska 7a

Kartuzy
20
godz.

warsztaty

22-23.09.2018
godz.
9.00-17.00

grupa I
20
godz.

warsztaty

22-23.09.2018
godz.
9.00-17.00

zainteresowani
nauczyciele 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.Hanu
szewicz

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

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

J.KierulCieślak

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

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.

M.
Maraszkiewicz

Żukowo

grupa I

Szczegółowe informacje

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

21.09.2018
godz.
14.00-20.30
22.09.2018
godz.
9.00-18.30
grupa II

Szczegółowe informacje

Kompetencje kluczowe w rozwoju
ucznia i doskonaleniu zawodowym
nauczyciela.

Miejsce

grupa I

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

Data

SP 1 Kartuzy
ul. 3 Maja 14

Słupsk
sala dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29
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zainteresowani
nauczyciele szkół
i placówek
oświatowych

4

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

grupa II
20
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

29-30.09.2018
godz.
9.00-17.00

Miastko
SP 2 Miastko
ul. Kujawska 1

dyrektorzy,
nauczyciele
wszystkich typów
szkół i placówek
oświatowych

4. Kiedy używanie mediów staje się
problemem.
5. Jak rozmawiać? – interwencja nauczyciela
wobec dziecka i rodziców”.

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Kierunek
polityki
państwa

2, 4

Temat

Programowanie
w klasach I-III z Baltie
Kurs dla początkujących

Liczba
godzin

Forma

11.09.2018
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Start z matematyką
czyli jak zaplanować nauczanie
matematyki w klasach VII-VIII
szkoły podstawowej

2

3
godz.

zespół
metodyczny
– warsztat

3
godz.

zespół
metodyczny
– warsztat

2,3

Szczegółowe informacje
1,2,3,
4

„Moja szkoła w zwierciadle”
– jak skutecznie przeprowadzić
ewaluację wewnętrzna w szkole
Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.50
19.09.2018

Szczegółowe informacje
Dane korpusowe w nauczaniu
angielskiego słownictwa

godz.
15.30-19.15

18.09.2018

Szczegółowe informacje
Start z matematyką
czyli jak zaplanować nauczanie
matematyki w klasach VII-VIII
szkoły podstawowej

Data

godz.
15.30-17.50
19.09.2018

5
godz.

5
godz.

kurs

kurs

godz.
15.00-19.00
21.09.2018.
godz.
15.00-18.45

Miejsce

Adresat

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

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

sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

nauczyciele
matematyki
szkoły podstawowej

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele
matematyki
szkoły podstawowej

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3
sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
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nauczyciele języka
angielskiego

W programie…
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)
 Analiza podstawy programowej
z matematyki w klasach IV-VIII szkoły
ponadpodstawowej.
 Analiza porównawcza z nową podstawą
programową w klasach I-IV szkoły
ponadpodstawowej.
 Analiza podstawy programowej
z matematyki w klasach IV-VIII szkoły
ponadpodstawowej.
 Analiza porównawcza z nową podstawą
programową w klasach I-IV szkoły
ponadpodstawowej.
 Nowe technologie.
 Nowe rozwiązania w nauce słownictwa.

 Wymagania wobec placówki oświatowej
dyrektorzy,
w świetle aktualnego prawa oświatowego,
wicedyrektorzy,
członkowie zespołów  Ewaluacja jako element nadzoru – rodzaje
ds. ewaluacji
ewaluacji i ich wykorzystanie,

Koordy
nator

M.
Tuliszka

J.Paczkowski

J.Paczko
wski

D.Werbińska

D.Iwanowicz

2

2

Metody i strategie rozwijania
kompetencji czytelniczych
(kl. IV-VIII)

21.09.2018
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-19.00

Czytanie wdrożeniowe

21.09.2018

Szczegółowe informacje

2

Terapia i motoryka ręki jako element
pracy z dzieckiem z trudnościami
grafomotorycznymi

2

Szczegółowe informacje
Problemy farmakologiczne
w psychiatrii dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
w szkołach/ placówkach

5
godz.

warsztaty

22.09.2018
8
godz.

warsztaty

2

Szczegółowe informacje

godz.
9.00-15.00
22.09.2018

6
godz.

seminarium

Szczegółowe informacje

Edukacja polonistyczna
– zmiany programowe
w szkołach ponadpodstawowych

godz.
15.00-19.00

godz.
9.00-13.30

25.09.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

ul. Bałtycka
29

wewnętrznej,
nauczyciele

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele
bibliotekarze,
poloniści

ODN
Chojnice
ul.
Świętopełka 3

nauczyciele
bibliotekarze,
poloniści,
zainteresowani
nauczyciele

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
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 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.
 Znaczenie kompetencji czytelniczych
w stymulowaniu rozwoju społecznego
i emocjonalnego.
 Zapoznanie z aktywnymi metodami
promocji czytelnictwa



Zapoznanie uczestników z metodami.
Przygotowanie ćwiczeń dla uczniów
do wykorzystania w praktyce szkolnej

G.Wiecz
orek

G.
Wieczorek

nauczyciele edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkolnej

Poznanie różnych metod pracy z dzieckiem
z trudnościami grafomotorycznymi

E. Wild

pedagodzy,
nauczyciele pracujący
z dzieckiem/uczniem
z niepełnosprawnością

Panel nt. problemów z trudnymi
zachowaniem uczniów (agresja/autoagresja,
nadpobudliwość,..) w szkołach/ placówkach
– szukanie rozwiązań i pomocy
farmakologicznej.

W.Hanu
szewicz

nauczyciele języka
polskiego szkół
ponadpodstawowych

 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.

Joanna
KierulCieślak

2,3,4

Wzmocnienie kompetencji dyrektora
w zakresie realizacji nadzoru
pedagogicznego w obszarze
wspomagania – Słupsk
Szczegółowe informacje

Muzykoterapia dziecięca
2
Szczegółowe informacje

4

Moja szkoła buja w „chmurach”
z Microsoft
Szczegółowe informacje

2

Stres w pracy nauczyciela
pracującego z dzieckiem / uczniem
niepełnosprawnym
Szczegółowe informacje

25.09.2018
5
godz.

warsztaty

godz.
10.00-13.45

28.09.2018
6
godz.

warsztaty

godz.
15.30-20.00

28.09.2018.
5
godz.

seminarium

godz.
15.00-18.45

29.09.2018
6
godz.

seminarium

godz.
9.00-13.30

Przygotowanie:
 sposoby przeprowadzania warsztatu
diagnostyczno-rozwojowego w celu
dyrektorzy,
określenia potrzeb placówki
wicedyrektorzy szkół
i placówek
 opracowanie rocznego planu wspomagania
oświatowych
szkoły i placówki oświatowej
 sporządzenie raportu z realizacji Rocznego
Planu Wspomagania
sala
nauczyciele
 Poznanie metod i form muzykoterapii.
dydaktyczna
przedszkoli,
nr 29
klas I-III, SOSW,  Zabawy taneczne z instrumentami.
ODN Słupsk
nauczyciele
 Tańce integracyjne.
ul. Bałtycka 29 i instruktorzy muzyki
 Bezpłatne usługi Microsoft Office365, czyli
chmura w rękach ucznia i nauczyciela.
 Korzyści dla szkoły i ucznia.
sala
nauczyciele
 Służbowe skrzynki dla uczniów
dydaktyczna
wszystkich
i nauczycieli.
nr 29
przedmiotów,
ODN Słupsk
 Pakiet Office w przeglądarce.
wszystkich etapów
ul. Bałtycka
 Dokumenty zawsze pod ręką (wirtualny
edukacyjnych
29
dysk sieciowy).
 Forms – ankiety i testy od ręki.
 I wiele innych aplikacji…
sala
pedagodzy,
 Omówienie mechanizmów obronnych
dydaktyczna
psycholodzy,
nauczycieli pracujących w stresie z uczniem
nr 29
nauczyciele pracujący
niepełnosprawnym.
ODN Słupsk z dzieckiem /uczniem  Wskazanie mechanizmów stresu w relacji
ul. Bałtycka 29
z niepełnosprawn.
uczeń – nauczyciel.
sala
dydaktyczna
nr 29
ODN Słupsk
ul. Bałtycka
29

Zapraszamy do rejestrowania się i udziału:
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B. Żuk

E.
Misiewicz

D.Iwano
wicz

W.Hanu
szewicz

