
 

 
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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/20 
 

Tytuł szkolenia:  

APPS UND TOOLS FÜR DEN UNTERRICHT 

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: 31  styczeń 2020r. godz. 15:00  

 

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-odn, 

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) 

 

 

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, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

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

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/20  

 

Tytuł szkolenia:  

INNOWACJE NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO cz.1 

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: 17  styczeń 2020r. godz. 15:00  

 

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-odn, 

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) 

 

 

 

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, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

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

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/20  

 

 

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: 21.01.2020 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-odn, 

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

Udział w szkoleniu jest bezpłatn

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, e-mail: sekretariatodn@zcemip.edu.pl 

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

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/20 

Tytuł szkolenia: 

 

JAK REALIZOWAĆ CIEKAWE INNOWACJE PEDAGOGICZNE NA 

JĘZYKU NIEMIECKIM ? 

Obszar edukacji: język niemiecki 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka niemieckiego szkół podstawowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zna podstawy prawne dotyczące działalności innowacyjnej 

 zna różnice pomiędzy innowacją a eksperymentem 

 formułuje cele i założenia innowacji, przygotowuje projekt innowacji, kartę zgłoszenia 

 poznaje przykłady innowacji ( odwrócona lekcja, realioznawstwo,lapbook,OK Zeszyt) 

Liczba godzin:2 

Termin: 15.01.2020 godz.15.00 

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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

Tytuł warsztatu: 

METODOLOGIA OPRACOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 

ZAWODU SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO. 

Obszar edukacji: kształcenie zawodowe 

Adresaci warsztatu: nauczyciele kształcenia zawodowego 

Efekty warsztatów:  po zakończeniu nauczyciel: 

 analizuje  podstawy programowe w zawodzie  

 grupuje efekty kształcenia 

 wskazuje korelację treści kształcenia 

 

Liczba godzin: 4 

Termin szkolenia: 30 styczeń 2020 r. 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/ofert-odn, 

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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

 

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: 23 styczeń 2020 r. 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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

INSPIRACJE FREINETOWSKIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

 

Obszar edukacji: edukacja wczesnoszkolna 

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 zna koncepcję pedagogiczną Celestyna Freineta 

 zna wybrane techniki freinetowskie 

 potrafi zastosować poznane techniki na zajęciach edukacyjnych 

 wprowadza  innowacyjne działania podczas zajęć 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę do podnoszenia jakości swojej pracy. 

 

Liczba godzin: 2 

 

Termin: 14.01.2020, godz. 16.30  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Szkoła Podstawowa nr 35  im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40, 

Szczecin, sala nr 5 

 

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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

ROZWIJANIE JĘZYKA UCZNIÓW PRZY POMOCY SWOBODNEGO 

TEKSTU 

 

Obszar edukacji: edukacja wczesnoszkolna 

Adresaci szkolenia: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wykorzystuje technikę swobodnego tekstu na zajęciach zintegrowanych 

 wspiera aktywność własną dzieci poprzez stwarzanie sytuacji stymulujących je do wyrażania 

własnych uczuć, przeżyć 

 rozwija indywidualne umięjetności dzieci oraz ich zainteresowania. 

 

Liczba godzin: 2 

Termin: 30.01.2020r. godz. 17.00 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Szkoła Podstawowa nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie, ul. Świętoborzyców 40, 

Szczecin, sala nr 5 

 

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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

MYŚLENIE WIZUALNE 

NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

Obszar edukacji: język polski 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka polskiego 

Cele szkolenia. Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 posiada warsztat technik myślenia wizualnego, 

 stosuje sketchnoting na lekcjach jako technikę wspomagającą proces uczenia się, 

 stosuje mind mapping na lekcjach jako technikę wspomagającą proces uczenia się, 

 tworzy zestaw narzędzi dydaktycznych pomocnych w procesie nauczania. 

 

Proszę przynieść na warsztaty materiały piśmiennicze (cienkopisy, markery, 

mazaki, itd.). 

Liczba godzin: 4 

Termin spotkania: 13 stycznia 2020 r. godz. 15.30 

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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

NARZĘDZIA COACHINGOWE NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO 

Obszar edukacji: język polski 

Adresaci szkolenia: nauczyciele języka polskiego 

Cele szkolenia. Po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 potrafi zaprojektować przestrzeń wspierającą pracę uczniów 

 planuje pracę w oparciu o efektywność mózgu 

 programuje zajęcia ukierunkowane na rozwiązywanie problemów 

 wykorzystuje badania naukowe w podnoszeniu jakości i efektywności nauczania 

 stosuje metody aktywizujące pracę uczniów, tj. wirujące plakaty, action learning, metoda 

Walta Disneya, Jigsaw, Metaplan, SWOT, i inne 

Liczba godzin: 4 

Termin spotkania: 27 stycznia 2020 r. godz. 15.30 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 planuje pracę z uczniem zgodnie z podstawą programową, 

 łączy podstawę programową z wybranym programem i podręcznikiem, 

 planuje zadania doskonalące umiejętności sprawdzane na egzaminie ósmoklasisty, 

 poszerza warsztat metodyczny. 

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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

 

SIEĆ WSPARCIA NAUCZYCIELA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE 

 

Obszar edukacji: wiedza o społeczeństwie 

Adresaci szkolenia: nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele stażyści, 

kontaktowi, ,  opiekunowie szkolnych kół wolontariusza, opiekunowie samorządów 

uczniowskich 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 wzbogaci swój warsztatu pracy - wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą 

 otrzyma wsparcie metodyczne i pomoc przy awansie zawodowym 

 będzie miał możliwość upowszechniania przykładów dobrych praktyk 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 30 stycznia 2020r. godz. 15.00  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 
71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Landowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Landowski 

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. 
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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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

 

DOKUMENTACJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA. CO 

WATRO? CO MOŻNA?CO TRZEBA? 

 

Obszar edukacji: szkoła podstawowa i ponadpodstawowa  

Adresaci szkolenia: opiekunowie Szkolnych Klubów Wolontariusza 

Efekty szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel dowie się: 

 Na temat prawnych aspektów wolontariatu w szkole 

 Na temat diagnozowania potrzeb uczniów 

 W jaki sposób tworzyć plan pracy 

 

Liczba godzin:2 

Termin szkolenia: 23 stycznia 2020r. godz. 15.00  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej 

71-699 Szczecin, ul. Hoża 6 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Landowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Katarzyna Michałek – Regionalne Centrum 

Wolontariatu, Przemysław Landowski 

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. 
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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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

 

WYKORZYSTANIE GIER I ZABAW W REALIZACJI DORADZTWA 

ZAWODOWEGO (EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA) 

 

Obszar edukacji: doradztwo zawodowe 

Adresaci szkolenia: nauczyciele realizujący doradztwo zawodowe w szkołach, 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania przedszkolnego, 

nauczyciele- wychowawcy 

 

Efekty szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 poszerza wiedzę na temat roli zabaw i gier w rozwoju kompetencji 

społecznych u dzieci; 

 dokonuje wyboru odpowiednich gier i zabaw do wieku dziecka; 

 wykorzystuje gry i zabawy podczas realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. 

 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia:  28 styczeń 2020 r. godz. 16.00 

 

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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020 
 

Tytuł szkolenia: 

 

WYKORZYSTANIE GIER I ZABAW W REALIZACJI DORADZTWA 

ZAWODOWEGO W SZKOŁACH 

 

Obszar edukacji: doradztwo zawodowe 

Adresaci szkolenia: doradcy zawodowi, nauczyciele realizujący doradztwo 

zawodowe w szkołach, nauczyciele- wychowawcy 

 

Efekty szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 poszerza wiedzę na temat roli zabaw i gier w rozwoju kompetencji 

społecznych u dzieci i uczniów; 

 dokonuje wyboru odpowiednich gier i zabaw do wieku dziecka i ucznia; 

 wykorzystuje gry i zabawy podczas realizacji zajęć z doradztwa zawodowego. 

 

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 22 styczeń 2020 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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

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: 22 stycznia 2020 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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  
 

Tytuł warsztatu: 

BŁĘDY W OCENIANIU 

Obszar edukacji: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

Adresaci warsztatu: nauczyciele matematyki 

Efekty warsztatów:  po zakończeniu nauczyciel:   

 eliminuje błędy, jakie popełnia w procesie oceniania 

 prawidłowo konstruuje wymagania skierowane do uczniów 

 zna i stosuje przepisy prawa oświatowego w zakresie oceniania 

 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 15 stycznia 2020 r. godz. 15:00  

 

 

Miejsce przeprowadzenia warsztatu: 

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-odn, 

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

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

 

 

 

 

 

mailto:sekretariatodn@zcemip.edu.pl
https://odn.zgora.pl/oferta-edukacyjna/formy-doskonalenia/lista-kursow/?page_id=322&p=%272019%2F2020%2F1%2F172%27


 

 
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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

Tytuł szkolenia: 

 

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKÓW OBCYCH NOWOŻYTNYCH. 

FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ. 

Obszar edukacji: język angielski 

Adresaci szkolenia: nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Cele szkolenia:  po zakończeniu szkolenia nauczyciel: 

 rozróżnia formy wypowiedzi pisemnych i wskazuje ich główne części 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w kształceniu umiejętności pisania różnych form wypowiedzi 

 wykorzystuje zdobytą wiedzę w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych 

 stosuje różnorodne metody w formułowaniu wypowiedzi pisemnych 

 

Liczba godzin: 2 

Termin szkolenia: 27 stycznia 2020 r. godz. 15.30 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

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

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Przemysław Jackowski 

Osoba prowadząca szkolenie: Przemysław Jackowski 

 

*Dla nauczycieli j. angielskiego przygotowaliśmy pakiet materiałów dydaktycznych. 

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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

 

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: 20 stycznia 2020 r. godz. 14.30 

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie im. Stanisława Staszica, al. 3 Maja 1a. 
 

 

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-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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

Tytuł szkolenia: 

WARSZTATY „MAPY KARIER”  

Z FUNDACJĄ KATALYST EDUCATION 

 

Obszar edukacji: doradztwo zawodowe 

Adresaci szkolenia: doradcy zawodowi, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów ogólnokształcących 

Cele szkolenia:  podczas szkolenia nauczyciel: 

 dowie się, czym jest Mapa Karier (http://www.mapakarier.org/ ) oraz dlaczego 
publikowane na niej materiały to darmowe, otwarte zasoby edukacyjne; 

 pozna najważniejsze funkcjonalności Mapy Karier i dowie się, jak z nich 
korzystać na zajęciach doradczych, lekcjach przedmiotowych i godzinie 
wychowawczej; 

 przećwiczy gry i pomysły na lekcje opublikowane na Mapie Karier  

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 16 stycznia 2020r. godz. 15:45  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

XIV Liceum Ogólnokształcące 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

ul. Kopernika 16a, Szczecin 

sala 3 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Aneta Mika 

Osoba prowadząca szkolenie: trener fundacji  KATALIST EDUCATION 

 

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. 

Liczba miejsc ograniczona. 

mailto:sekretariatodn@zcemip.edu.pl
http://www.mapakarier.org/


 

 
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 

OFERTA SZKOLENIOWA 2019/2020  

Tytuł szkolenia: 

WARSZTATY „PI - STACJI”  

Z FUNDACJĄ KATALYST EDUCATION 

 

Obszar edukacji: matematyka 

Adresaci szkolenia: nauczyciele matematyki szkół podstawowych  
                                   i ponadpodstawowych 

Cele szkolenia:  podczas szkolenia nauczyciel: 

 dowie się jak można wykorzystać nowe technologie na zajęciach matematyki; 
 pozna projekt Pi-stacja (www.pistacja.tv), w ramach którego powstało już 

prawie 600 bezpłatnych wideolekcji tworzonych przez specjalistów i zgodnych 
z polską podstawą programową   

 dowie się, czym jest blended learning i jak wprowadzać elementy nauczania 
hybrydowego w klasie o zróżnicowanym poziomie wiedzy. 

Liczba godzin: 3 

Termin szkolenia: 16 stycznia 2020r. godz. 15:45  

 

Miejsce przeprowadzenia szkolenia: 

XIV Liceum Ogólnokształcące 

 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

ul. Kopernika 16a, Szczecin 

sala 12 

 

Doradca ODN odpowiedzialny za organizację: Aneta Mika 

Osoba prowadząca szkolenie: trener fundacji  KATALIST EDUCATION 

 

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. 

Liczba miejsc ograniczona. 

 

mailto:sekretariatodn@zcemip.edu.pl
http://www.pistacja.tv/

