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KALENDARZ ODN – luty 2019
Kierunek
polityki
państwa

Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE

2

Odkrywaj Office 365
dla Edukacji.
Multimedialne prace
w Sway
Szczegółowe informacje

1.02.2019
5
godz.

warsztaty

godz.
15.00-18.45

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29
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nauczyciele
wszystkich
przedmiotów,
wszystkich etapów
edukacyjnych,
którzy chcą poznać
tajniki pracy w
chmurze Office 365
dla edukacji

● Demonstracja możliwości Sway na przykładzie.
● Przeglądanie gotowych prezentacji Sway.
● Demonstracja tworzenia prezentacji Sway i jej
udostępniania.
● Tworzenie Swaya przez uczestników.
● Omówienie udostępniania i publikowania
opracowanych publikacji Sway.
● Umieszczenie linków do poszczególnych prac
w OneNote.

D.
Iwanowicz

2

System oceniania w szkole
- prawo a praktyka
Szczegółowe informacje

2

Profilaktyka zachowań
samobójczych
i autodestrukcyjnych.

3
godz.

seminarium

2

Szczegółowe informacje

2

Nowa podstawa programowa
dla szkół ponadpodstawowych
z języka angielskiego

warsztaty

2

3
godz.

seminarium

2, 4

2
godz.

wykład

2

Szczegółowe informacje

godz.
15.30-17.00

5.02.2019
2
godz.

wykład

zainteresowani
nauczyciele

● Zachowania samobójcze i parasamobójcze.
● Przyczyny i diagnoza depresji i myśli suicydalnych.
● Zasady prowadzenia interwencji i rozmów
w sytuacji kryzysowej zagrożenia życia.
● Instytucje pomocowe w sytuacji kryzysu.
● Działania profilaktyczne w szkole.
● Praca z zespołem klasowym po śmierci samobójczej.

ZSP nr 1
w Słupsku,
ul. Szczecińska

zainteresowani
nauczyciele

● System oceniania w szkole - kontekst prawny.
● Problemy związane z ocenianiem wynikające
z zapisów w aktach prawnych - w praktyce
szkolnej.
● Ocenianie a proces uczenia się.

A.
Kreft

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 28

nauczyciele
j. ang. szkół
ponadpodst.

● Wprowadzenie do zasad nowej podstawy
programowej z języka angielskiego w szkołach
ponadpodstawowych.
● Zajęcia poprowadzi ekspert wydawnictwa
Pearson.

M.
Młyńska

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 28

nauczyciele
j. niem. szkół
ponadpodst.

● Wprowadzenie do zasad nowej podstawy
programowej z języka niemieckiego w szkołach
ponadpodstawowych.
● Zajęcia poprowadzi ekspert wydawnictwa
Pearson.

godz.
15.30- 17.00

M.
Młyńska

SP nr 3 Lębork,
ul. Kossaka 103

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

●
●
●
●

M.
Tuliszka

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

5.02.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje
Ponadnarodowość mobilna
uczniów

godz.
15:40-17:55
5.02.2019

Szczegółowe informacje
Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

godz.
9.00-16.30

5.02.2019

Szczegółowe informacje
Nowa podstawa programowa
dla szkół ponadpodstawowych
z języka niemieckiego

godz.
15:00-17:15

2.02.2019
10
godz.

Szczegółowe informacje

System oceniania w szkole
- prawo a praktyka

zainteresowani
nauczyciele

● System oceniania w szkole - kontekst prawny.
● Problemy związane z ocenianiem wynikające
z zapisów w aktach prawnych - w praktyce
szkolnej.
● Ocenianie a proces uczenia się.

1.02.2019

godz.
15.30-19.30
6.02.2019

3
godz.

warsztaty

godz.
13.30-15.45

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29
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Przygotowanie środowiska pracy.
Typy zmiennych.
Konwersja typów.
Instrukcje warunkowe

A.
Kreft

R.
Kołosowska

● Warsztaty dostarczą informacji na temat możliwości
dyrektorzy, inni
zainteresowani
nauczyciele

skorzystania z dofinansowania do wyjazdów
zagranicznych krótko
i długoterminowych dla uczniów.
Z dofinansowania mogą skorzystać uczniowie klas
6 i wyżej.

G.
Wieczorek

IV Pomorski Konkurs
o Tytuł Mistrza Nawigacji
ETAP SZKOLNY

2
godz.

konkurs

6.02.2019

szkoły
zgłoszone do
konkursu

uczniowie
zgłoszeni do
konkursu

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

doradcy zaw.,
n-le podstaw
przedsiębior.,
n-le przedmiotów
zaw., pedagodzy,
inni zainteresowani
nauczyciele

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej,
przedszkolnej oraz
wychowawcy klas
IV-VIII

SP nr 2 Bytów,
ul. Domańskiego
13

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

●
●
●
●

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

● Pojęcie motywacji.
● Czynniki wpływające na rozwój motywacji
uczniów.
● Sposoby i metody motywowania ucznia.
● Błędy popełniane w komunikacji z uczniem.

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

kurs dla
początkujących,
pierwszy
z 3 kursów

●
●
●
●

Podstawy nawigacji - zadania testowe.

I.
Poźniak

Szczegółowe informacje

1, 2

Formy wsparcia
bezrobotnych - o tym
z czego młody człowiek
będzie mógł skorzystać
rejestrując się w Urzędzie
Pracy po ukończeniu
nauki.

7.02.2019
3
godz.

warsztaty

godz.
15.30 -17.45

Szczegółowe informacje

3

Jak rozmawiać z uczniami
- trudne emocje dzieci
Szczegółowe informacje

2, 4

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python

7.02.2019
5
godz.

warsztaty

11.02.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Motywowanie uczniów
do nauki.
Szczegółowe informacje

2, 4

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python
Szczegółowe informacje

godz.
15.00- 19.00

godz.
9.00-13.00.
16.02.2019

10
godz.

warsztaty

godz.
9.00-16.30
21.02.2019

5
godz.

kurs

godz.
10.00-14.00.
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● Poznanie różnych metod wsparcia, z których może
skorzystać młody człowiek rejestrujący się w PUP.

● Poznanie sposobów radzenia sobie z trudnymi
emocjami dzieci.
● Mechanizmy powstawania emocji dziecięcych.
● Różnice pomiędzy emocjami dziecka a osoby
dorosłej.
Przygotowanie środowiska pracy.
Typy zmiennych.
Konwersja typów.
Instrukcje warunkowe

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

J.
Pawlak Jęczewska

E.
Wild

M.
Tuliszka

R.
Kołosowska

M.
Tuliszka

2, 4

Programowanie
w klasach IV-VI
ze Scratch

22.02.2019
5
godz.

kurs

Szczegółowe informacje

2

Nowa podstawa
programowa dla szkół
ponadpodstawowych
z języka angielskiego:
nowe wyzwania, nowe
rozwiązania, nowe
narzędzia.

godz.
10.00-14.00

26.02.2019
2
godz.

wykład

godz.
14.30- 16.00

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

kurs dla osób, które
znają Scratch
w stopniu podstawo.
lub ukończyły formę
“Programowanie
w klasach I-III ze
Scratch.

● Praktyczne projekty Scratch.
● Tworzymy grę w Scratch.

M.
Tuliszka

nauczyciele języka
angielskiego
szkół ponadpodst.

● Wprowadzenie do zasad nowej podstawy
programowej z języka i rozwiązania wydawnictwa
Macmillan.
● Zajęcia poprowadzi ekspert wydawnictwa
Macmillan.

zainteresowani
nauczyciele języka
niemieckiego/ w
szczególności szkół
ponadpodst.

● Nowe metody pracy na lekcji niemieckiego,
poszerzanie i rozwijanie słownictwa poprzez gry,
zabawy i różnorodne metody pracy z uczniem.
● Materiały umożliwiają młodzieży powtórzenie oraz
pogłębienie słownictwa zawodowego związanego
z późniejszym zawodem (m.in. przy pomocy
dialogów oraz gier dydaktycznych typu memory,
domino, trimino itd.).
● Zapoznanie z najnowszymi materiałami
dydaktycznymi Goethe Institut do nauczania języka
niemieckiego.
● Przedstawienia sposobów wykorzystania nowych
materiałów Goethe Institut na lekcji języka
niemieckiego (w tym zawodowego)
● Zajęcia poprowadzi ekspert sieci DELFORT
i Goethe Institut - dr Aleksandra Łyp-Bielecka.

M.
Młyńska

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

M.
Tuliszka

M.
Młyńska

Szczegółowe informacje

2

“Lokówka, klucz do kół,
szpryca do ciasta … lub:
w jaki sposób mogę
poszerzyć słownictwo
moich uczniów?”

27.02.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
16.00-19.00

sala
konferencyjna
ODN Słupsk,
ul.
Poniatowskiego
4a

Szczegółowe informacje

2, 4

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

27.02.2019
5
godz.

kurs

godz.
16.00-20.00

sala
dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29
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kurs dla osób które
znają podstawy
Pythona lub
ukończyły formę
“Programowanie
w klasach VII -VIII
z Python cz. I”

2

Techniki szybkiego
czytania

28.02.2019
5
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-18.45

sala
dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
bibliotekarze,
nauczyciele szkół
podstawowych

● Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielom
dodatkowej wiedzy o efektywnych technikach
pracy umysłowej i zdobycie umiejętności
wykorzystania ich w nauczaniu i nauce. Obejmują
one: szybkie czytanie, sprawne przetwarzanie
informacji (podniesienie poziomu zrozumienia
i zapamiętywania wiadomości zawartych
w tekście), koncentrację uwagi oraz notowanie
(mapy myśli).

G.
Wieczorek

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
1, 2, 4

S5a/Sieć: Kreatywny
nauczyciel muzyki w edukacji
wczesnej dziecka

3
godz.

Szczegółowe informacje

3

S5/Sieć: Kreatywny
nauczyciel muzyki
Szczegółowe informacje

2, 4

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

1, 2, 4

Szczegółowe informacje

godz.
15.00-17.30
08.02.2019

3
godz.

godz.
15.00-17.30
26.02.2019

3
godz.

Szczegółowe informacje
S15a/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela

04.02.2019

godz.
15.45-18.15
27.02.2019

3
godz.

godz.
15.30-17.45

Niepubliczne
Przedszkole
“Słoneczne
Stacyjkowo”
w Bytowie, ul. StypRekowskiego 68A

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

Niekonwencjonalne metody nauczania muzyki
Poszukiwanie sposobów i możliwości wydobycia dźwięków
Gra prostych schematów rytmicznych - kanon, rondo
Aktywne słuchanie muzyki klasycznej.

E. Misiewicz

Instytut Muzyki
Akademii
Pomorskiej
w Słupsku,
ul. Partyzantów 27

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

Temat 1: Aktywne słuchanie muzyki klasycznej poprzez różne
formy ekspresji: inscenizacje ruchowe do muzyki, grę na
instrumentach perkusyjnych, teatralizujące - improwizowane
techniki darmowe.
Temat 2: Zabawy plastyczne przy muzyce.

E. Misiewicz

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

uczestnicy sieci
nauczyciele
edukacji
przedszkolnej
i wczesnoszkol.

Tworzenie dyplomów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych.

M.
Tuliszka

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem

-5-

R.
Kołosowska

1,2,3,4

S8a/Sieć: Interdyscyplinarne
możliwości edukacji morskiej
Szczegółowe informacje

1, 2, 4

S14a/Sieć: Współpraca
z rodzicami w edukacji
włączającej w szkole
podstawowej

28.02.2019
2
godz.

4
godz.

Szczegółowe informacje

Kierunek
polityki
państwa

Liczba
godzin

Temat sieci

godz.
15.30-17.00
28.02.2019
godz.
15.30-18.30

Data

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

zainteresowani
nauczyciele

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk,
ul. Bałtycka 29

nauczyciele
szkół podst.
zapisani do
sieci

Miejsce

Adresat

Osobowość żeglarza - wpływ rozwoju umiejętności żeglarskich
na rozwijanie zainteresowań, kształtowanie charakterów
i postaw. Żeglarskie zabawy integracyjne.

Omawianie przykładów dobrych praktyk, poszukiwanie
nowych rozwiązań.

W programie…

I.
Poźniak

W.
Hanuszewicz

Koordynator

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

S23/Sieć: Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
w pracy nauczyciela

26.02.2019
3
godz.

Szczegółowe informacje

2, 4

S9b/Sieć: Kreatywny
nauczyciel przedmiotów
przyrodniczych

2, 4

Szczegółowe informacje

zainteresowani
nauczyciele

Tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych.

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

Psychologia pozytywna w dydaktyce przedmiotów
przyrodniczych

zainteresowani
nauczyciele

 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.

26.02.2019
4
godz.

Szczegółowe informacje

S13b/Sieć: Nowa technologia
- zbawienie czy przekleństwo?

godz.
15.00-17.30

Zespół Szkół
Specjalnych
Czersk,
ul. Batorego 15

godz.
15.30-18.30

26.02.2019
4
godz.

godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3
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L. Mroziński.
M. Wróblewski

I.
Czyż

M.
Maraszkiewicz

