
 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia:  

AKCJA AKTYWIZACJA (1) – JAK ODCZAROWAĆ LEKCJE JĘZYKA 

NIEMIECKIEGO? 

Obszar edukacji: język niemiecki 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 opracowuje różnorodne efektywne ćwiczenia  

 przygotowuje pomoce dydaktyczne będące alternatywą do papierowych ćwiczeń  

 wykorzystuje nowoczesne technologie  w pracy z uczniami 

 

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 11 grudzień 2019r. godz. 15:45  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Szkoła Podstawowa nr 63  

z Oddziałami Integracyjnymi 

ul. Grodzka 23, Szczecin 

sala: 21 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Sebastian Molski 

Osoba prowadząca szkolenie: Sebastian Molski  

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.  

(Osoby zainteresowane warsztatami proszone są o przyniesienie ze sobą 

własnego urządzenia typu laptop oraz smartfon) 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł warsztatu: 

ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA 

W ZAWODZIE SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO.  

OPRACOWANIE PLANU NAUCZANIA ZAWODU. 

 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci warsztatu: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Efekty warsztatów:  po zakończeniu nauczyciel:   

• dokonuje analizy podstawy programowej  

• opracowuje plan nauczania 

 

Liczba godzin: 4 

Termin szkolenia: 12 grudnia 2019r. godz. 16:00  

 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera 

ul. Racibora 60/61 

71-631 Szczecin  

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Joanna Grygiel 

Osoba prowadząca warsztat: Joanna Grygiel 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

 

 

mailto:sekretariatodn@zcemip.edu.pl
http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

 

JAK DOBRZE WYPAŚĆ NA MATURZE USTNEJ  

Z JĘZYKA OBCEGO? 

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI DLA NAUCZYCIELI. 

Obszar edukacji: język angielski 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wymieni części składowe egzaminu ustnego z języka angielskiego 

 zaplanuje działania zmierzające do podniesienia efektywności nauczania 
w oparciu o rozwiązania metodyczne zaproponowane na szkoleniu 

 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 09 grudnia 2019r. godz. 15.30 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

ZSEE (TME) ul.Racibora 60/61, Szczecin, sala 216 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

WYKORZYSTANIE ELEMENTÓW POMIARU DYDAKTYCZNEGO  

W PRZEDMIOTOWYM SYSTEMIE OCENIANIA Z FIZYKI 

 

Obszar edukacji: fizyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele fizyki 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 stosuje wewnątrzszkolny system oceniania  

 stosuje ocenianie holistyczne i kryterialne 

 układa kryteria oceny zadań z uwzglednieniem PSO 

 

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 10 grudnia 2019r. godz. 15:45  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

XIV Liceum Ogólnokształcące 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

ul. Kopernika 16a, Szczecin 

sala 111 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Aneta Mika 

Osoba prowadząca szkolenie: Aneta Mika 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

JAK ROZWIJAĆ UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE? 

Obszar edukacji: język polski 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka polskiego 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 planuje pracę z uczniem zgodnie z podstawą programową, 

 stosuje nowe narzędzia metodyczne, 

 aktywizuje i motywuje ucznia na lekcjach języka polskiego, 

 potrafi doskonalić swój warsztat pracy, 

 poszerza warsztat metodyczny, 

 wykorzystuje karty Dixit, kostki Story Cubes, Grę na emocjach. 

Liczba godzin: 4 

Termin spotkania: 9 grudnia 2019 r. godz. 16.00 

Miejsce spotkania: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 

sala 210 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Kinga Maciaszczyk 

Osoba prowadząca szkolenie: Kinga Maciaszczyk 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Temat  lekcji  otwartej : 

PRZEKONUJ Z GŁOWĄ, CZYLI SZTUKA ARGUMENTACJI 

Obszar edukacji: język polski 

Cele lekcji :  

 doskonalenie umiejętności wyrażania opinii, 

 doskonalenie umiejętności argumentowania i uzasadniania stanowiska, 

 doskonalenie umiejętności prezentacji, 

 kształtowanie kompetencji komunikacyjnych i współpracy. 

 

Formy/Metody: myśląca klasa 

Termin spotkania: 10 grudnia 2019 

Godzina: 11.40 

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki 

ul. Wojciechowskiego 50 

sala 114 

 

Doradca ODN prowadzący lekcję: Kinga Maciaszczyk 

 

Zgłoszenia indywidualne , wyłącznie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres 

e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl. Ilość miejsc ograniczona – decyduje 

kolejność zgłoszeń. 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

 

TABLICA INTERAKTYWNA W MOJEJ KLASIE, WYKORZYSTANIE 

TABLICY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

Obszar edukacji: wiedza o społeczeństwie, chętni nauczyciele różnych typów szkół 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele stażyści, 

kontaktowi,  

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wzbogaci swój warsztatu pracy  

 wprowadzenie do obsługi sprzętu 

 możliwości programu Smart Notebook 

 interaktywne zajęcia z zastosowaniem monitora i urządzeń uczniowskich 

 wykorzystanie istniejących zasobów edukacyjnych 
 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 10 grudnia  2019r. godz. 15.30  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 
Szkoła Podstawowa na 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie 
Ul. Złotowska 86  
sala nr 127 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Landowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Magdalena Krupińska i Przemysław Landowski 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

 

KODOWANIE TO WYZWANIE. KODY QR NA JĘZYKU NIEMIECKIM. 

Obszar edukacji: język niemiecki 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 Wie, co to jest kod QR, zna rodzaje kodowania 

 Tworzy kod QR pusty i pełny za pomocą oprogramowania online 

 Szyfruje i rozszyfrowuje kod za pomocą aplikacji 

 Wykorzystuje kody QR do sprawdzianów lub zadań na lekcję  

 Zna strony internetowe, z których warto korzystać podczas kodowania. 

 

Liczba godzin: 2  

Termin: 17.12.2019 godz.16.00  

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Kaliszu Pomorskim 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Katarzyna Dzierbunowicz 

Osoba prowadząca szkolenie: Katarzyna Dzierbunowicz 

 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 
 

SIEĆ WSPOMAGANIA NAUCZYCIELI EDUKACJI 
WCZESNOSZKOLNEJ – BELFERSKA KAWIARENKA 

WCZESNOSZKOLNA 
 

Zaprasza na  
spotkanie pt. „Kawka ortograficzna” 

 
 

Obszar edukacji: edukacja wczesnoszkolna 
 
Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 
 
Jeśli chcesz: 

 Porozmawiać o pomysłach na aktywne zabawy ortograficzne, 

 Porzucić żmudne ćwiczenia-wypełnianki ortograficzne, 

 Zainspirować się do ciekawych działań, 

 odświeżyć pomysły, 

 wymienić doświadczenia z innymi nauczycielami, 
 
to serdecznie zapraszam do Belferskiej Kawiarenki Wczesnoszkolnej. Zabierz ze sobą swoje 
pomysły i podziel się nimi. 
 

 
Termin Szkolenia: 10.12.2019r. godzina 16.00 

 
Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 
Szkoła Podstawowa nr 35 w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40, Szczecin 
 
Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Izabela Skierska 
 
Osoba prowadząca szkolenie: Izabela Skierska 
 
Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej, 
na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta-odn/, 
należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

mailto:sekretariatodn@zcemip.edu.pl


 

 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44 (91) e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł szkolenia: 

 
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli w zakresie 

doradztwa zawodowego 

 

Obszar edukacji: doradztwo zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe we wszystkich 

typach szkół  

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 potrafi doskonalić swój warsztat pracy; 

 opracuje scenariusze zajęć; 

 poszerza warsztat metodyczny; 

 dzieli się doświadczeniem. 

 

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 11 grudnia  2019 r. godz. 15.30 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Zespół Szkół Łączności w Szczecinie 

71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 27/30 

sala 212 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Krystyna Stelmach-Tyszko 

Osoba prowadząca szkolenie: Krystyna Stelmach-Tyszko 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl. Udział w 

szkoleniu jest bezpłatny.
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Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6, tel. (91) 428 29 44 (91) e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

Stałe dyżury doradców w ODN: poniedziałek, godz. 11:30 – 14:30 

 

Tytuł warsztatu: 

METODA LEKCJI ODWRÓCONEJ 

 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci warsztatu: nauczyciele matematyki  

Efekty warsztatów:  Po zajęciach uczestnicy będą umieli świadomie podejmować 

próby nauczania odwróconego i wprowadzania go do swojej codziennej praktyki 

podczas realizacji wybranych zagadnień 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 11 grudnia 2019 r. godz. 15:00  

 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych im. prof. Maksymiliana Tytusa Hubera 

ul. Racibora 60/61 

71-631 Szczecin  

Sala 106 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Dariusz Borowski 

Osoba prowadząca warsztat: Dariusz Borowski 

 

Zgłoszenia indywidualne i grupowe, wyłącznie w formie elektronicznej,  

na formularzach pobranych ze strony ODN http://odn.zce.szczecin.pl/oferta.htm, 

należy przesyłać na adres e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl Udział w szkoleniu 

jest bezpłatny. 
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