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KALENDARZ ODN – maj 2019
Temat

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

Adresat

W programie…

Koordynator

KONFERENCJE
V Słupska Konferencja
Marynistyczna

4
godz.

konferencja

4
godz.

konferencja
metodyczna
w
partnerstwie
z PWN

Szczegółowe informacje

Uczeń z autyzmem
w klasie – na co
zwrócić uwagę?
Szczegółowe informacje

8.05.2019
godz.
12.00-15.00

10.05.2019
godz.
15.30-17.45

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

ODN Chojnice
ul.
Świętopełka 3

dyrektorzy, nauczycieli
szkół i placówek
oświatowych, pracownicy
jst, instytucje
zainteresowane edukacją
morską

W programie:
• Edukacja morska w regionie
• 100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej
• Panel Samorządowy. Jak rozumiem morski
charakter powiatu słupskiego?

dyrektorzy, nauczyciele,
pedagodzy, psycholodzy
pracujący z dzieckiem ze
spektrum autyzmu

W programie:
• Sposoby finansowania publikacji dla uczniów ze
SPE.
• Jak zaspokajać potrzeby sensoryczne.
• 3.Dostosowanie otoczenia do potrzeb ucznia
z autyzmem.
• 4.Motywowanie ucznia do pracy.
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I.
Poźniak

W.
Hanuszewicz

Praca z uczniem
z niepełnosprawnością
intelektualną (UzNI)
w stopniu lekkim w klasie
integracyjnej
i ogólnodostępnej czyli
praktyczne porady
wspierania edukacji
i rozwoju UN wśród
pełnosprawnych
rówieśników.

4
godz.

konferencja
metodyczna
w
partnerstwie
z PWN

21.05.2019
godz.
15.30-17.45

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

dyrektorzy, nauczyciele,
pedagodzy, psycholodzy
pracujący z uczniem
z niepełnosprawnością
intelektualna w stopniu
lekkim

W programie:
• Sposoby finansowania publikacji dla uczniów
ze SPE.
• Możliwości i bariery w edukacji UzNI
w stopniu lekkim.
• Wsparcie edukacji UzNI w szkole integracyjnej
i ogólnodostępnej
• Wykorzystanie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego w aspekcie
stosowanych metod, form i organizacji pracy.
• Dostosowanie podstawy programowej do
możliwości UzNI a ocenianie jego postępów
• Sprawdzone sposoby radzenia sobie
w sytuacjach trudnych

W.
Hanuszewicz

wszyscy zainteresowani,
dyrektorzy,
wicedyrektorzy,
psycholodzy, pedagodzy,
nauczyciele, rodzice

• Upowszechnienie sposobów pojmowania
i rozwijania twórczych umysłów dzieci,
młodzieży i dorosłych.
• Przybliżanie różnorodnych dróg rozwoju
kreatywności, twórczego myślenia i podejścia
do edukacji.
• Zainspirowanie uczestników do samorozwoju.

M.
Młyńska

Szczegółowe informacje
Otwarci na świat, otwarci
na przyszłość - szkoła
twórczych umysłów

6
godz.

konferencja

22.05.2019
godz.
10.00-14.30

Szczegółowe informacje

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

KURSY, WARSZTATY, ZESPOŁY METODYCZNE
Temat

Cyfrowo kolorowo –
narzędzia TiK w pracy
nauczyciela
Szczegółowe informacje

Liczba
godzin

Forma

Data

Miejsce

7.05.2019
4
godz.

warsztaty

godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Adresat

nauczyciele przedszkoli,
edukacji wczesnoszkolnej,
zainteresowani tematyką
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W programie…
Tworzenie:
a) materiałów, które podniosą atrakcyjność zajęć:
● chmury wyrazowej
● prezentacji w PowerPoint, którą można
wykorzystać m.in. do.: dokumentowania projektu
edukacyjnego, przedstawiania wyników pracy
grupowej, zaprezentowania
w formie albumu wycieczki klasowej, kroniki
klasowej na zakończenie roku szkolnego, itp.
● krzyżówki, wykreślanki, puzzli
● ozdobnych napisów
b) zaproszenia na uroczystość klasową/szkolną
c) dyplomów, podziękowań

Koordynator

D.
Iwanowicz

Gamifikacja, WebQuest
i odwrócona klasa na lekcji
języka obcego

4
godz.

warsztaty

7.05.2019
godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele języków
obcych

nauczyciele przedszkoli,
edukacji wczesnoszkolnej,
zainteresowani tematyką

kurs dla nauczycieli
uczących programowania
w szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje

Cyfrowo kolorowo narzędzia TiK w pracy
nauczyciela

4
godz.

warsztaty

9.05.2019
godz.
15.30-18.30

sala
konferencyjna
ODN Słupsk
ul.
Poniatowskiego
4a

5
godz.

warsztaty

10.05.2019
godz.
15.30-19.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

Szczegółowe informacje

Scratch od początku
Szczegółowe informacje

• Wprowadzenie do portalu KhanAcademy.
gamifikacji, prezentacja portali edukacyjnych
wykorzystujących gamifikację, projektowanie
zajęć zgodnie z założeniami gamifikacji.
• Wprowadzenie do metody webquestu.
Projektowanie zajęć zgodnie z założeniami
metody webquest.
• Wprowadzenie do metody odwróconej klasy.
Projektowanie zajęć lekcyjnych opartych na
metodzie odwróconej klasy i zasobach
KhanAcademy.
Tworzenie:
a) materiałów, które podniosą atrakcyjność zajęć:
● chmury wyrazowej
● prezentacji w PowerPoint, którą można
wykorzystać m.in. do.: dokumentowania
projektu edukacyjnego, przedstawiania
wyników pracy grupowej, zaprezentowania
w formie albumu wycieczki klasowej, kroniki
klasowej na zakończenie roku szkolnego, itp.
● krzyżówki, wykreślanki, puzzli
● ozdobnych napisów
b) zaproszenia na uroczystość klasową/szkolną
c) dyplomów, podziękowań
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli
rozpoczynających przygodę ze Scratch. Wizualne
środowisko programistyczne umożliwia łatwe
tworzenie gier, animacji, rysowanie figur,
a jednocześnie realizację podstawy programowej
w klasach I-III i IV-VI.
•
•

Projekty techniczne na
lekcjach techniki. Montaż
i uruchamianie układów
elektronicznych

•

6
godz.

warsztaty

14.05.2019
godz.
9.00-14.00

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk
ul. Bałtycka 28

nauczyciele techniki
•

Szczegółowe informacje
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Warsztat pracy nauczyciela techniki dostosowany do
wymagań podstawy programowej.
Wykonanie przyrządu do formowania łączówek
elementów elektronicznych.
Montaż łączówek na matrycy.
Montaż obwodu elektronicznego (umieszczenie
elementów elektronicznych: rezystorów,
kondensatorów, tranzystorów, diod led na matrycy
zgodnie ze schematem montażowym).
Diagnoza funkcjonowania obwodów elektronicznych
uruchomienie układu elektronicznego wykrywanie
oraz usuwanie usterek ulepszanie rozwiązań
konstrukcyjnych, materiałowych oraz
elektronicznych.

M.
Młyńska

D.
Iwanowicz

M.
Tuliszka

J. Pawlak Jęczewska

Im mniej nauczyciela,
tym więcej ucznia...
czyli jak skutecznie
zaktywizować uczniów
na lekcji języka obcego

4
godz.

warsztaty

16.05.2019
godz.
16:00-19:00

sala
konferencyjna
ODN Słupsk
ul.
Poniatowskiego
4a

•
•

nauczyciele języków
obcych nowożytnych

•
•
•

Szczegółowe informacje

•

Fundamenty Arduino.
Programowanie
i robotyka od początku

5
godz.

kurs

17.05.2019
godz.
15.30-19.30

sala
konferencyjna
ODN Słupsk
ul.
Poniatowskiego
4a

warsztaty

18.05.2019
godz.
10.00-12.15

sala dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

Szczegółowe informacje

Obcy, Inni i nie-Nasi,
czyli o tolerancji.
Warsztaty z elementami
edukacji filmowej
i biblioterapii

3
godz.

Szczegółowe informacje
Facebook, Instagram,
Snapchat – wpływ mediów
społecznościowych
na psychikę dzieci
i młodzieży.

2
godz.

warsztaty

21.05.2019
godz.
15.30-17.00

nauczyciele, informatyki
i techniki

nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele
języka polskiego oraz
pozostali zainteresowani
nauczyciele

Zastosowanie elektroniki zwiększa atrakcyjność
lekcji programowania w języku wyższego poziomu
(klasy 7-8 i szkoły średnie). Podczas zajęć
zbudujemy proste, wzięte z życia codziennego
układy elektroniczne (np. włącznik światła)
i zastosujemy w nich wymagane w podstawie
programowej koncepcje programistyczne jak
instrukcja warunkowa czy pętle.
Uczestnicy będą analizować i interpretować teksty
kultury, w szczególności związane z pojęciem
inności kulturowej, etnicznej i światopoglądowej.
Omówią tematykę inności w wybranych tekstach
kultury, zwłaszcza w dziele filmowym
i w przykładach z literatury. Poznają terapeutyczną
wartość dzieła filmowego i literackiego dla
odbiorcy. Zapoznają się z różnorodnymi formami
animacji kultury w bibliotece szkolnej.
•
•
•

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

•
•

Szczegółowe informacje

•

Gry i zabawy w nauczaniu
techniki i taktyki gry
w koszykówkę
Szczegółowe informacje

4
godz.

warsztaty

22.05.2019
godz.
15.30-18.30

ZSP nr 1
w Chojnicach,
ul. Kościerska 11

nauczyciele wychowania
fizycznego i edukacji
wczesnoszkolnej
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Rola ucznia i nauczyciela na lekcji.
Czynniki warunkujące efektywność nauczania
i uczenia się.
Jak umieć “zejść ze sceny”.
Uczenie przez nauczanie (LDL) i metoda stacji
na lekcji języka obcego (Stationenlernen).
Praktyczne metody i wskazówki do zwiększenia
aktywności ucznia.
Wymiana doświadczeń.

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.

Gry i zabawy pomocne w nauczaniu
i doskonaleniu: poruszania się, podań, kozłowania,
rzutów oraz wskazówki przydatne w nauczaniu tej
gry zespołowej.

M.
Młyńska

M.
Tuliszka

G.
Wieczorek

M.
Maraszkiewicz

I.
Czyż

Zintegrowany System
Kwalifikacji – czym jest
i dlaczego jest potrzebny
na rynku pracy

8
godz.

seminarium

Szczegółowe informacje
Praca metodą projektu
Szczegółowe informacje

Przygotowanie
nauczycieli do wdrażania
nowej podstawy
programowej nauczania
BIOLOGII w szkole
ponadpodstawowej

5
godz.

warsztaty

22.05.2019
godz.
8.30-14.30

Bytów

23.05.2019
godz.
15.00-19.00

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

dyrektorzy szkół, doradcy
zawodowi, nauczyciele
przedmiotów
zawodowych, podstaw
przedsiębiorczości,
pedagodzy, psycholodzy
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej

3
godz.

seminarium

23.05.2019
godz.
16.00-18.15

sala dydaktyczna
nr 29 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

24.05.2019
godz.
16.00-18.15

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

27.05.2019
godz.
16.00-18.15

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele geografii

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

zainteresowani
nauczyciele biologii

3
godz.

seminarium

zainteresowani
nauczyciele chemii

Szczegółowe informacje

Istota metody projektu.
Planowanie etapów w projekcie- przykładowe
tematy projektowe.
Rola nauczyciela i ucznia w realizacji projektu.
Zalety i korzyści wynikające z wprowadzenia
i pracy metodą projektu.

E.
Wild

Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu
biologia w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zalecane warunki i sposoby realizacji.
Doświadczenia i obserwacje biologiczne.

A.
Kreft

Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu
chemia w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zalecane warunki i sposoby realizacji.
Doświadczenia i obserwacje chemiczne.

A.
Kreft

A.
Kreft

•

Cele kształcenia i treści nauczania przedmiotu
geografia w nowej podstawie programowej
kształcenia ogólnego dla liceum
ogólnokształcącego i technikum.
Zalecane warunki i sposoby realizacji.

•

Techniki radzenia sobie ze stresem.

•
•

•
•

3
godz.

seminarium

5
godz.

warsztaty

28.05.2019
godz.
15.30-19.30

•
•

•

Szczegółowe informacje
Techniki radzenia sobie
ze stresem

•
•

•

Szczegółowe informacje
Przygotowanie
nauczycieli do wdrażania
nowej podstawy
programowej nauczania
GEOGRAFII w szkole
ponadpodstawowej

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

•

Szczegółowe informacje
Przygotowanie
nauczycieli do wdrażania
nowej podstawy
programowej nauczania
CHEMII w szkole
ponadpodstawowej

•
•
•
•
•
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J. PawlakJęczewska

M.
Maraszkiewicz

Picturebooki i lapbooki
w edukacji polonistycznej
i kulturowej

3
godz.

warsztaty

28.05. 2019
godz.
16.00-18.15

ODN Chojnice,
ul. Świętopełka 3

kurs

28.05.2019
godz.
15.30-19.15

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a.

Szczegółowe informacje

Programowanie
w klasach VII-VIII
z Python cz. III

5
godz.

Szczegółowe informacje
Poczucie własnej wartości
ważnym elementem sukcesu
dyrektora

5
godz.

28.05.2019
godz.
11.00-14.45

sala dydaktyczna
nr 29 ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

dyrektorzy,
wicedyrektorzy

warsztaty

29.05.2019
godz.
15.30-18.00

sala
konferencyjna
ODN Słupsk
ul.
Poniatowskiego
4a

nauczyciele przedmiotów
przyrodniczych i edukacji
wczesnoszkolnej

warsztaty

29.05.2019
godz.
15.30-19.30

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

warsztaty

30.05.2019
godz.
14.30-16.45

PBW Filia nr 1
w Bytowie
ul. Wąska 12
Bytów

warsztaty

3
godz.

Szczegółowe informacje
Uzależnienia
behawioralne – gry wideo,
Internet, portale
społecznościowe, telefon
komórkowy/smartfon

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

▪

Szczegółowe informacje
Ciekawe lekcje
w Centrum Edukacji
Ekologicznej
„Słupia – rzeka wiedzy”

zainteresowani
nauczyciele

Doskonalenie warsztatu metodycznego w zakresie
kształcenia kompetencji odbiorczych uczniów.
Promowanie czytelnictwa:
▪ Przegląd najciekawszych realizacji gatunku.
▪ Sztuka czytania ikonotekstów – jak dopełniają się
słowo i obraz.
▪ Odkrywanie potencjału estetycznego
i edukacyjnego picturebooków oraz lapbooków
▪ Propozycje zadań twórczych.

5
godz.

▪
▪
▪
▪

Pętla While (Break oraz Continue).
Metody sortowania danych.
Struktury danych: listy, tuple, słowniki.
Komponenty poczucia własnej wartości (PWW) i ich
znaczenie dla naszego funkcjonowania społecznego.
Rodzaje samooceny (adekwatna, zaniżona,
zawyżona).
Skąd się bierze niskie PWW/Przejawy, a zachowania.
Od czego zależy (moje także) PWW?
Jak budować PWW?

•

Jak wykorzystać wystawę „Słupia – rzeka
wiedzy” do zainteresowania przyrodą?

•
•
•
•

Kryteria diagnostyczne.
Obraz kliniczny.
Czynniki ryzyka/czynniki ochronne.
Terapia.

•
•
•
•

Analiza potrzeb.
Określanie celów.
Projektowanie działań.
Tworzenie Europejskiego Planu Rozwoju
Szkoły.

J. KierulCieślak

M.
Tuliszka

R.
Kołosowska

I. Czyż

M.
Maraszkiewicz

Szczegółowe informacje
Jak zaplanować
dobry projekt
w ramach programu
Erasmus+
Szczegółowe informacje

3
godz.

zainteresowani
nauczyciele
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G.
Wieczorek

Picturebooki i lapbooki
w edukacji polonistycznej
i kulturowej

3
godz.

warsztaty

Szczegółowe informacje

30.05.2019
godz.
16.00-18.15

sala dydaktyczna
nr 28 ODN
Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

Doskonalenie warsztatu metodycznego w zakresie
kształcenia kompetencji odbiorczych uczniów.
Promowanie czytelnictwa:
▪ Przegląd najciekawszych realizacji gatunku.
▪ Sztuka czytania ikonotekstów - jak dopełniają
się słowo i obraz.
▪ Odkrywanie potencjału estetycznego
i edukacyjnego picturebooków oraz lapbooków
▪ Propozycje zadań twórczych.

J. KierulCieślak

SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 2018/2019
Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion słupski – powiaty: słupski, lęborski, bytowski
S12a/Sieć: Jakość
w kształceniu i szkoleniu
zawodowym

3
godz.

Szczegółowe informacje

S13a/Sieć: Nowa technologia
– zbawienie czy przekleństwo?
Szczegółowe informacje

8.05.2019
godz.
15.30-17.45

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

doradcy zawodowi,
nauczyciele
przedmiotów
zawodowych, podstaw
przedsiębiorczości

•

Jak będzie wyglądało doradztwo zawodowe
w polskiej szkole w roku szkolnym 2019/2020.

•

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

•

Możliwości wspierania samorządów uczniowskich
w ciekawej formie.

M.
Tuliszka

•
•

Oznaczanie roślin przy pomocy klucza
Oznaczanie roślin w terenie

•

2
godz.

14.05.2019
godz.
15.30-18.00

sala dydaktyczna
nr 28 ODN Słupsk
ul. Bałtycka 29

zainteresowani
nauczyciele

•
•
•

S26a/Sieć: Samorządność
uczniowska w szkole.
Sieć opiekunów samorządu
uczniowskiego

3
godz.

16.05.2019
godz.
15.30-18.15

sala konferencyjna
ODN Słupsk
ul. Poniatowskiego
4a

opiekunowie
samorządów
uczniowskich, którzy
uczestniczyli w zajęciach
26.04.19 r.

4
godz.

22.05.2019
godz.
15.30-18.30

Szkoła Podstawowa
nr 2 w Miastku
ul. Kujawska 1

nauczyciele biologii

Szczegółowe informacje
S22b/Sieć: Nauczanie biologii
przez odkrywanie i nie tylko
Szczegółowe informacje
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J. Pawlak Jęczewska

A.
Kreft

Temat sieci

Liczba
godzin

Data

Miejsce

W programie…

Adresat

Koordynator

Subregion południowy – powiaty: chojnicki, człuchowski, kościerski
S13b/Sieć: Nowa technologia zbawienie czy przekleństwo?
Szczegółowe informacje

S19b/Sieć: Gramy i czytamy.
Czytanie i zabawa
Szczegółowe informacje
S12b/Sieć: Jakość
w szkoleniu i kształceniu
zawodowym

3
godz.

7.05.2019
godz.
16.00-18.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

1. Wpływ smartfonów i portali społecz. na psychikę
dzieci i młodzieży.
2. Spotkanie z psychiatrą – nowe technologie,
uzależnienia. Jak to się leczy?
3. Uzależnienia behawioralne dzieci
i młodzieży. Jak rozpoznawać?
4. Psychologiczno-socjologiczne aspekty
cyberprzemocy. Patostream.
5. Podsumowanie pracy sieci.

3
godz.

7.05.2019
godz.
16.00-18.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

•

Podsumowanie sieci.

3
godz.

13.05.2019
godz.
15.30-17.45

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

nauczyciele przedmiot.
zaw., doradcy zaw.,
nauczyciele podstaw
przedsięb.

•

Zmiany w szkolnictwie zawodowym
w roku szkolnym 2019/2020.

J. Pawlak Jęczewska

3
godz.

13.05.2019
godz.
15.30-17.45

ODN Chojnice
ul. Świetopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

•

Wybrane metody i techniki diagnozy
edukacyjnej

A.
Kreft

2
godz.

21.05.2019
godz.
15.30-17.00

ZSS w Czersku
ul. Batorego 15

nauczyciele szkół
specjalnych

•

Ćwiczenia na koncentrację.

M.
Wóblewski

22.05.2019
godz.
15.30-17.45

•

3
godz.

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele

Sposoby komunikowania się z uczniem
sprawiającym problemy wychowawcze
z odwołaniem do osobistego doświadczenia.
Podsumowanie pracy sieci.

R.
Kołosowska

Szczegółowe informacje
S24/Sieć: Kompetencje
diagnostyczne nauczycieli
Szczegółowe informacje
S23/Sieć: Wykorzystanie
nowoczesnych technologii
w pracy nauczyciela
Szczegółowe informacje
S15b/Sieć: Kompetencje
interpersonalne nauczyciela
i wychowawcy
Szczegółowe informacje

•
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M.
Maraszkiewicz

J. KierulCieślak

S26b/Sieć: Samorządność
uczniowska w szkole.
Sieć opiekunów samorządu
uczniowskiego

3
godz.

24.05.2019
godz.
15.30-18.15

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

opiekunowie
samorządów
uczniowskich, którzy
uczestniczyli
w zajęciach 24.04.2019

Szczegółowe informacje
S9a/Sieć: Kreatywny nauczyciel
przedmiotów przyrodniczych
Szczegółowe informacje
S20/Sieć: Nauczanie języka
angielskiego w kontekście
myślenia o przyszłości

4
godz.

24.05.2019
godz.
15.30-18.30

ODN Chojnice
ul. Świętopełka 3

zainteresowani
nauczyciele
przedmiotów
przyrodniczych

3
godz.

28.05.2019
godz.
15.30-18.00

ODN Chojnice
ul. Świetopełka 3

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej języka
angielskiego

Liczba
godzin

Data

Miejsce

Adresat

Szczegółowe informacje

Temat sieci

•

Możliwości wspierania samorządów
uczniowskich w ciekawej formie.

•

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

•
•
•

M.
Tuliszka

I.
Czyż

M.
Młyńska

W programie…

Koordynator

Subregion słupski i południowy – powiaty: słupski, lęborski, bytowski, chojnicki, człuchowski, kościerski
S1/Sieć: Vademecum kadry
kierowniczej placówek
kształcenia specjalnego

4
godz.

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

3
godz.

9.05.2019
godz.
10.00-14.00

14.05.2019
godz.
11.00-14.00

SOSW
w Kościerzynie.

kadra kierownicza
placówek kształcenia
specjalnego

sala konferencyjna
ODN Słupsk,
ul. Poniatowskiego
4a

uczestnicy warsztatów
wspomagania
w ramach nadzoru,
zainteresowana kadra
wszystkich
szkół/placówek
oświatowych
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•
•
•

Kwalifikacje nauczycieli placówek kształcenia
specjalnego.
Bieżące problemy szkół/placówek.
Podsumowanie pracy w sieci.

•

Rola dyrektora we wdrażaniu innowacji.

W.
Hanuszewicz

B. Żuk

