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Szanowni Państwo,
rozpoczynamy rok szkolny 2019/2020 z nadzieją na pomyślny rozwój oświaty, a jednocześnie
ze świadomością różnorodnych zmian i nowości. Jedną z nich jest niewątpliwie powrót
doradztwa metodycznego do placówek doskonalenia nauczycieli. Również w Centrum
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach będzie kilkoro nauczycieli doradców metodycznych, którzy
podzielą się z nauczycielami doświadczeniem, praktycznymi rozwiązaniami metodycznymi,
a nade wszystko obejmą opieką metodyczną nauczycieli, szczególnie tych z niewielkim
stażem pedagogicznym. Mam nadzieję, że doradztwo metodyczne na trwałe wpisze się
w krajobraz polskiej oświaty i przyniesie wiele korzyści dla jej rozwoju.
Wzorem lat ubiegłych zachęcamy do korzystania z naszych usług: udziału
w procesowym wspomaganiu szkół i placówek oświatowych, oferty doskonalenia
nauczycieli, bogatych zasobów Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach oraz zajęć
w Laboratorium Innowacji i-Lab. Ze względu na dynamikę zmian nie wszystkie formy
doskonalenia znalazły się w Informatorze o formach doskonalenia na I semestr roku
szkolnego 2019/2020, dlatego zachęcamy do śledzenia aktualności na naszej stronie
internetowej: cen.suwalki.pl oraz miesięcznych zestawieniach, sukcesywnie rozsyłanych do
szkół pocztą tradycyjną. Znajdą tam Państwo propozycje lekcji otwartych, zajęć
warsztatowych oraz informacje o dyżurach metodycznych.
W bieżącym roku celebrujemy Jubileusz 30-lecia istnienia wojewódzkiej placówki
doskonalenia nauczycieli, znanej od 1989 roku jako Wojewódzki Ośrodek Metodyczny
w Suwałkach, później funkcjonującej pod nazwą Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Suwałkach, a od 2002 roku – Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, w którego skład
wchodzą Biblioteka Pedagogiczna i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
Już dziś zapraszamy Państwa na 26 września 2019 roku na uroczystą Konferencję
Jubileuszową, podczas której zaprezentujemy między innymi naszą kolejną publikację
ze scenariuszami zajęć i lekcji, przeprowadzonych przez kreatywnych nauczycieli z naszego
regionu.
Wraz z całym zespołem pracowników Centrum życzę Państwu w nowym roku
szkolnym wielu inspiracji, pozytywnej energii, szeroko rozumianej satysfakcji z wykonywanej
pracy, radości oraz owocnej współpracy z naszą placówką.

Lidia Kłoczko
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
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I.

Wspomaganie rozwoju szkoły
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zaprasza szkoły i przedszkola do udziału

w procesie wspomagania rozwoju szkoły. W tym celu prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia
do udziału w procesie wspomagania i przekazanie jej do Centrum.
Na początku roku szkolnego, w każdej wspomaganej szkole/przedszkolu, Centrum
zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola, obejmującej
m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną oraz analizę
dostępnych dokumentów. Na podstawie diagnozy jest sporządzany na aktualny rok szkolny
plan wspomagania szkoły/przedszkola, który jest uzgodniony z dyrektorem szkoły,
a następnie podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczyciela konsultanta/
bibliotekarza Centrum.
Dyrektor wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach w miarę możliwości do 30 września 2019 r. podpisują umowę w zakresie
organizowania i prowadzenia wspomagania szkoły/przedszkola. Podpisywana jest również
umowa powierzenia przetwarzania danych, gdyż w trakcie realizacji wspomagania
przetwarzane są dane osobowe.
Nauczyciel konsultant/bibliotekarz Centrum wspólnie z dyrektorem szkoły/
przedszkola monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania, a na
zakończenie procesu dokonuje jego podsumowania, sporządzając najpóźniej do 30 czerwca
2020 r. sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje.

7

Karta zgłoszenia
do udziału w procesie wspomagania rozwoju szkoły/przedszkola
prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach

......................................................
(pieczęć szkoły/przedszkola)

Szkoła/przedszkole
...................................................................................................................................................................
pełna nazwa

.............................................................................................................. ....................................
adres

NIP

……………………………………………………………………………………………
nr telefonu

…………………………………………….……
e-mail

Sugestie, propozycje dyrektora szkoły/przedszkola: ………………...............……………………………………………..
……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..

……………………………………………..
miejscowość, data
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......................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/przedszkola)

II.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2019/2020
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych.
3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego.

III. Formy doskonalenia
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
FD-1

Praca wychowawcza i resocjalizacyjna
z zastosowaniem metody tutoringu jako profilaktyki pozytywnej

seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Tutoring – nowy model pracy edukacyjnej. Cele i etapy tutoringu w pracy
wychowawczej i resocjalizacyjnej. Narzędzia pracy tutora.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-2
seminarium

Znaleźć w rodzicu sojusznika
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Współpraca rodziców ze szkołą. Dekalog współpracy z rodzicami. Rady na
trudnych rodziców. Zebranie z rodzicami.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni
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FD-3
seminarium

Świat używek i uzależnień – dlaczego edukacja i profilaktyka
są istotne w pracy nauczyciela?
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Charakterystyka uzależnienia od substancji oraz uzależnienia
behawioralnego – od czynności. Psychologiczne aspekty i mechanizmy
uzależnienia. Jak pomagać – struktura i kierunki działań interwencyjnych
w profilaktyce.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

Podstawy mediacji dla nauczycieli

FD-4
kurs

Liczba godzin dyd.: 16

Termin: grudzień 2019

160 zł*

Zakres szkolenia

Podstawy prawne mediacji. Standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej.
Kompetencje mediatora. Diagnoza konfliktu. Komunikacja interpersonalna.
Mediacje. Przebieg mediacji. Symulacje.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Uwagi

*Cena kursu jest uwarunkowana liczbą uczestników. Podana kwota
dotyczy grupy 15-osobowej.

Przepis na zgraną klasę

FD-5
seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: styczeń 2020

bezpłatne

Zakres szkolenia

Integracja klasy – wskazówki dla wychowawcy. Pułapki integracji. Rola
wychowawcy. Przykłady działań.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki
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2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw
obywatelskich i patriotycznych
FD-6
warsztaty
Zakres szkolenia

Wartości życiowe a kształtowanie postaw patriotycznych
– lekcja wychowawcza inaczej
Termin: październik/listopad
10 zł
2019
Diagnoza wartości życiowych uczniów. Hierarchia wartości i przemyślenia
dotyczące znaczenia wartości patriotycznych w życiu człowieka.
Liczba godzin dyd.: 5

Adresaci

wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska / Andrzej Matusiewicz

FD-7
seminarium

Jak wychowywać do wartości
i kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 3 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Etapy nabywania kompetencji w wychowaniu. Rola wartości
w wychowaniu. Modele wychowania do wartości. Etapy powstawania
szkolnego katalogu postaw i wartości.

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

Uwagi

Szkolenie odbędzie się w Laboratorium Innowacji i-Lab.

Szkolne wyzwania pedagogów

FD-8
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Termin: październik 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Spotkania pedagogów szkolnych mające na celu wymianę doświadczeń,
określenie trudności i potrzeb w pracy z uczniem, rodzicem, nauczycielami.
Liczba godzin dyd.: 12

Adresaci

pedagodzy szkolni

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

Uwagi

Terminy kolejnych trzech spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

FD-9
warsztaty

Dzieci dla Niepodległej – metoda projektu w klasach I–III
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 6 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Praca metodą projektu – działania edukacyjne związane z obchodami
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz
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FD-10
sieć współpracy
i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli WDŻ
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 13 listopada 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Diagnoza potrzeb użytkowników sieci. Ustalenie planu działania. Promocja
nowości wydawniczych. Opracowywanie materiałów pomocniczych
do zajęć. Wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

Uwagi

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

FD-11
warsztaty
Zakres szkolenia

Ceremoniał pocztów sztandarowych
40 zł
od szkoły
Sztandar jako znak i symbol. Wykonywanie komend przy ceremoniale
sztandarowym. Uroczystości w świątyniach.
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: grudzień 2019

Adresaci

poczty sztandarowe i ich opiekunowie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / oficerowie Wojska Polskiego

Uwagi

Poczty sztandarowe uczestniczą w szkoleniu w strojach galowych
ze sztandarem.

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

Historia i wiedza o społeczeństwie
FD-12
seminarium
Zakres szkolenia

Prasa na Suwalszczyźnie na przełomie lat 70. i 80. XX wieku
Termin: 10 września 2019,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Najważniejsze tytuły prasowe i ich funkcjonowanie. Wpływ czynników
partyjnych (PZPR) oraz SB na funkcjonowanie prasy. Tematy i debaty
w prasie na Suwalszczyźnie.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN)
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FD-13
konferencja

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-14
seminarium
Zakres szkolenia

III konferencja metodyczna dla nauczycieli historii i wiedzy
o społeczeństwie
Termin: 11 września 2019,
bezpłatna
godz. 15.00–17.30
Warsztat pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w kontekście
nowej podstawy programowej. Prezentacja materiałów dla ucznia
i nauczyciela przez wydawnictwa edukacyjne. Spotkanie z autorami
podręczników.
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych
i ponadpodstawowych
Liczba godzin dyd.: 4

Jan Bielecki / Andrzej Matusiewicz

Upamiętnienia walk i męczeństwa
na terenie województwa podlaskiego
Termin: 8 października 2019,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Upamiętnienia w powiecie suwalskim. Upamiętnienia w innych częściach
województwa. Rola i znaczenie upamiętnień.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN)

FD-15
seminarium
Zakres szkolenia

Terytoria sporne w Europie
Termin: 19 listopada 2019,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Terytoria sporne w Europie Zachodniej. Terytoria sporne w Europie
Środkowej. Terytoria sporne w Europie Wschodniej.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN)

FD-16
seminarium
Zakres szkolenia

Wybrani ideolodzy Nowej Lewicy
Termin: 10 grudnia 2019,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Ideolodzy: Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Antonio Gramsci, Alain
Badiou, Slavoj Žižek.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN)
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FD-17
seminarium
Zakres szkolenia

Związki polsko-węgierskie na przestrzeni wieków
Termin: 7 stycznia 2020,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Związki polsko-węgierskie w średniowieczu. Związki polsko-węgierskie
w okresie nowożytnym. Związki polsko-węgierskie w XIX i XX wieku.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN)

Informatyka
FD-18

Zmiany w nauczaniu informatyki w szkole podstawowej

seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 3 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Co nowego w podstawie programowej w zakresie nauczania informatyki?
Warunki i sposoby realizacji informatyki. Propozycje wsparcia szkół
i nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-19
seminarium

Zmiany w nauczaniu informatyki w szkole ponadpodstawowej
Liczba godzin dyd.: 2

Termin: 7 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Co nowego w podstawie programowej w zakresie nauczania informatyki?
Warunki i sposoby realizacji informatyki. Propozycje wsparcia szkół
i nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
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Język polski

FD-20

Konferencja metodyczna dla nauczycieli języka polskiego:
Zmiany programowe w edukacji polonistycznej
w szkole ponadpodstawowej

konferencja

Liczba godzin dyd.: 3

Zakres szkolenia

Termin: 29 sierpnia 2019,
bezpłatna
godz. 11.00–13.15
Najważniejsze założenia podstawy programowej z języka polskiego
w szkole ponadpodstawowej. Kształcenie literackie i kulturowe a elementy
retoryki i samokształcenia. Kształcenie językowe w kontekście kształcenia
literackiego, retoryki i samokształcenia.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-21
warsztaty

Edukacja polonistyczna w szkole ponadpodstawowej:
tworzenie wypowiedzi – cz. I
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 7 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie wypowiedzi – profil kompetencyjny absolwenta szkoły
podstawowej a profil kompetencyjny maturzysty. Retoryka w szkole.
Wyrażanie sądów, argumentowanie i udział w dyskusji – sposoby
doskonalenia umiejętności uczniów. Formułowanie i uzasadnianie sądów
na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury – sposoby
kształcenia umiejętności uczniów.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Uwagi

Druga część zajęć poświęconych kształceniu umiejętności retorycznych
uczniów odbędzie się w lutym 2020 r. (w programie m.in. esej i wypowiedź
argumentacyjna).

FD-22
seminarium

Po egzaminie ósmoklasisty. Analiza i wnioski polonisty
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 10 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Co mówi nam raport z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego? Analiza
jakościowa wyników uczniów i wypływające z niej wnioski.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak
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Gry karciane i planszowe na lekcjach języka polskiego

FD-23
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 16 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie gier karcianych i planszowych na lekcjach języka polskiego:
karty Dixit, kalambury, Taboo (słownictwo, treść i zakres wyrazu, odmiany
polszczyzny, pojęcie tabu językowego, słowniki), kości opowieści, Black stories
(niesamowite opowieści). Wykorzystanie gier w doskonaleniu umiejętności
wypowiadania się uczniów, bogacenia słownictwa i w nauczaniu gramatyki.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego

FD-24
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Termin: 17 października 2019,
bezpłatna
godz. 15.00–17.15
Ciekawe, mniej znane metody pracy. Przygotowanie ucznia do egzaminu
ósmoklasisty. Propozycje opracowania nowych lektur. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniami. Wsparcie merytoryczne. Tematyka wskazana przez
uczestników.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Uwagi

Trzygodzinne spotkania raz w miesiącu. Na pierwszych zajęciach zostaną
ustalone terminy następnych.

FD-25

Wykorzystanie wniosków z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty
do planowania pracy nauczyciela i ucznia

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 24 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Informacje dla nauczyciela wynikające z ilościowej i jakościowej analizy
wyników. Formułowanie wniosków na podstawie przeprowadzonej
analizy. Wykorzystanie wniosków z analizy do planowania pracy
nauczyciela i ucznia.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak
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FD-26
warsztaty

Metoda jigsaw na lekcjach polskiego
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 5 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zastosowanie pracy w grupach metodą jigsaw do uczenia gramatyki,
czytania tekstów. Wykorzystanie efektywnej formy pracy grupowej,
uczącej odpowiedzialności każdego ucznia.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-27
warsztaty

Biegane dyktanda i inne pomysły, by rozruszać uczniów
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 13 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie zabaw integracyjnych i ruchowych do omawiania lektur,
nauki ortografii. Uczenie metodą stacji. Wykorzystanie klocków i innych
rekwizytów do nauki gramatyki czy uczenia o wartościach.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-28
warsztaty

Odwrócona kartkówka i legalne ściąganie
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 19 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zachęcanie uczniów do nauki i współpracy poprzez przygotowywanie przez
nich zadań, kartkówek, sprawdzianów. Wprowadzenie oceny koleżeńskiej,
pracy i współpracy w grupach. Nastawienie uczniów na proces uczenia się
zamiast na efekt w postaci oceny.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-29
warsztaty

Pomysł na wiersz, czyli „inne” lekcje z poezją
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 21 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Sposoby pracy z wierszem wyzwalające aktywność uczniów. Rozumienie
funkcji zastosowanych środków stylistycznych. Propozycje scenariuszy
lekcji poświęconych omówieniu wybranych wierszy.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak
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„…staroświecka jak przecinek autorka”,
czyli biografia na lekcji języka polskiego

FD-30
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 26 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Czego dowiadujemy się z biografii autorów lektur? Łączenie wątków
biograficznych z innymi treściami programowymi. Nie tylko biogram
i Wikipedia, czyli atrakcyjne sposoby poznawania życiorysów pisarzy.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-31

Film w edukacji polonistycznej i wychowaniu w szkole podstawowej

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 5 grudnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Cele programowe i wychowawcze realizowane na podstawie filmów
dla dzieci i młodzieży. Film „Cudowny chłopak” S. Chbosky’ego jako
zaproszenie do rozmowy o relacjach międzyludzkich i empatii – projekcja
filmu i jego omówienie. Propozycja metodyczna opracowania filmu
„Cudowny chłopak” na lekcji języka polskiego lub godzinie wychowawczej.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego i wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Polonistyczny escape room

FD-32
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 9 grudnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Pokój zagadek. Wykorzystanie aplikacji komputerowych w tworzeniu
pokoju zagadek. Pomysły na zadania – szyfry, krzyżówki, rebusy.
Analogowy pokój zagadek.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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FD-33
warsztaty

Lektury obowiązkowe: przypowieść
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 12 grudnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Odkrywanie cech gatunkowych przypowieści – kierowanie myśleniem
uczniów. Przypowieści ewangeliczne, filozoficzne i literackie nawiązania.
Propozycje metodyczne omówienia przypowieści w szkole podstawowej.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-34
warsztaty

Wiersz, obraz i ich związki,
czyli interdyscyplinarnie na języku polskim
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 8 stycznia 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Literatura i malarstwo jako „sztuki siostrzane”. Interpretacja tekstu
poetyckiego a interpretacja obrazu. Propozycje lekcji łączących analizę
wiersza i obrazu. Przykłady zadań egzaminacyjnych opartych na tekstach
ikonicznych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Języki obce
FD-35
warsztaty
Zakres szkolenia

(Nie)grzeczny Przedszkolak
Termin: 14 września 2019,
10 zł
godz. 10.00–13.15
Strategie pracy dyscyplinujące ucznia, które można zastosować w grupie.
Gry i zabawy włączające ucznia „(nie)grzecznego”. Tworzenie warunków
sprzyjających uczeniu się.
Liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Anna Faszcza (Liceum Plastyczne w Łomży)

FD-36

„Mind the (word) gap!” Program popularyzacji czytelnictwa
w języku angielskim w szkołach

konsultacje grupowe
Termin: 9 października 2019,
Liczba godzin dyd.: 2
bezpłatne
i indywidualne
godz. 15.00–16.30
Propagowanie czytelnictwa w języku obcym – pomoc nauczycielom
Zakres szkolenia
w doborze właściwych lektur poziomowanych i efektywnym ich
wykorzystaniu.
Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Katarzyna Dmitrów (Oxford University Press)
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FD-37
warsztaty

Uczeń zdolny na lekcjach języka niemieckiego
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

W jaki sposób rozpoznawać uzdolnienia uczniów? Praktyczne pomysły
na własne lekcje z uczniem zdolnym. Metody i techniki pracy efektywnie
wspierające uczniów zdolnych (i nie tylko).

Adresaci

nauczyciele języka niemieckiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Ksenia Herbst-Buchwald (doradca metodyczny
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, lider programu DELFORT)

FD-38
warsztaty

Pozytywna dyscyplina – stop dla NIE na lekcji języka obcego!
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Czy edukacja to relacja? Potencjalne źródła braku dyscypliny na lekcji. Typy
‘troublemakers’ i sposoby na ich kłopotliwe zachowania. Bank skutecznych
strategii i praktycznych wskazówek. Przestrzeń do dyskusji – studium
przypadków.

Adresaci

nauczyciele języków obcych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

FD-39
warsztaty

Godzina geniuszu na lekcji języka angielskiego
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 7 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Godzina geniuszu jako praca metodą projektu i miniprojektu nad
pomysłami wybranymi przez uczniów. Organizacja i przeprowadzenie
takiego projektu na lekcji języka angielskiego.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-40
warsztaty

Go Fish! – gry w nauce języka angielskiego
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 30 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie gier karcianych, planszowych i online do uczenia
słownictwa i gramatyki oraz motywowania uczniów do wypowiadania się
na lekcjach języka angielskiego: Taboo, Happy Family, Dobble, Black
stories, educational Cuber. Wykorzystanie TIK w tworzeniu gier i ich
modyfikowaniu.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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„Tree, free or three” – wymowa w przedszkolu

FD-41
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Jak doskonalić wymowę fonetyczną w przedszkolu. Przykłady aktywności.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Anna Faszcza (Liceum Plastyczne w Łomży)

Reklamy i krótkie filmy w uczeniu wartości

FD-42
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 26 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie krótkich filmów i reklam jako wprowadzenie do lekcji
o wartościach. Ćwiczenie różnych umiejętności językowych uczniów:
słuchania, komunikowania się, pisania na interesujące uczniów tematy.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Escape from reality,
czyli escape room na lekcji języka angielskiego

FD-43
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 10 grudnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Przygotowanie pokoju zagadek jako sposobu na interesującą naukę języka,
ćwiczenie umiejętności czytania, słuchania, współpracy w grupie
i komunikacji. Wykorzystanie TIK do przygotowania zadań, np. QR kodów,
szyfrów, aplikacji ThingLink czy Learning Apps.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Język litewski
FD-44

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka litewskiego

sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Termin: 9 września 2019,
bezpłatna
godz. 15.00–18.15
Wdrażanie nowej podstawy programowej języków mniejszości
narodowych i etnicznych. Lekcje otwarte. Wymiana doświadczeń
i materiałów dydaktycznych.
Liczba godzin dyd.: 12

Adresaci

nauczyciele języka litewskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Biruta Wojczulis

Uwagi

Zajęcia będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się raz
w miesiącu.
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FD-45

Literacko-historycznym szlakiem na pograniczu litewsko-polskim
Termin: 21 września 2019,
bezpłatne*
godz. 8.00–15.00
Nauczanie języka litewskiego, historii i geografii Litwy z wykorzystaniem
technologii informacyjnych i nowości metodycznych. Przykłady dobrej
praktyki. Tworzenie programów edukacyjnych. Planowanie wycieczki
szkolnej.

wyjazd studyjny

Liczba godzin dyd.: 8

Zakres szkolenia
Adresaci

nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Biruta Wojczulis

Uwagi

*Bezpłatna jest dydaktyka, natomiast nauczyciele indywidualnie pokrywają
koszty związane z wyjazdem (przejazd, wyżywienie).

Wychowanie fizyczne
Minigry i zabawy ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej – cz. I

FD-46
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

Zakres szkolenia

Gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem różnorodnych przyborów.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski

10 zł

Nauczyciel WF jako trener i mentor

FD-47
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Team spirit, czyli zestaw narzędzi, które pomogą zbudować „ducha drużyny
i zespołu” podczas zajęć wychowania fizycznego.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski

Uwagi

Zajęcia praktyczne.

FD-48

Nie tylko „zbijak”, czyli gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem
hula-hop. Jak podążać za trendami i zainteresować uczniów?

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Kreatywne pomysły na aktywny udział uczniów w zajęciach wychowania
fizycznego.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski
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FD-49
warsztaty

Konkurencje The World Games
jako źródło inspiracji lekcji wychowania fizycznego
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zapoznanie z dyscyplinami i konkurencjami sportowymi The World Games.
Jak stworzyć jednostkę lekcyjną lub blok zajęć wychowania fizycznego
z mniej znanych dyscyplin.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski

Uwagi

Zajęcia praktyczne.

FD-50
warsztaty

Lekcje wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: grudzień 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Pomysły na aktywne i ciekawe zajęcia wychowania fizycznego w sytuacji
braku obiektów sportowych. Przykłady dobrych praktyk: gry i zabawy
sportowe. Zajęcia praktyczne.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski

FD-51
warsztaty

Zimowe zajęcia sportowe
„Młodzi zdobywcy gór na Suwalszczyźnie” – cz. I
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: styczeń 2020

Zakres szkolenia

Nauka i doskonalenie podstawowych technik jazdy na nartach.
Bezpieczeństwo na stoku narciarskim. Organizacja lekcji na stoku
narciarskim. Zajęcia praktyczne.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Marcin Orzechowski

10 zł

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
FD-52
warsztaty

Baw się z nami z literami
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liter. Litery
w wybranych alternatywnych metodach nauczania. Zabawy i gry na
wprowadzanie i utrwalanie liter.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska
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FD-53
warsztaty

Kodowanie i programowanie w klasach I–III bez komputera
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 23 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Interdyscyplinarne miejsce programowania w klasach I-III. Organizacja
różnorodnych form aktywności dzieci (wizualnych, słuchowych,
kinestetycznych) z wykorzystaniem liczmanów, klocków, mat, gier
planszowych, materiału naturalnego – bez użycia komputerów.
Wprowadzenie dzieci w świat pojęć, np. sekwencje, planowanie działania,
logiczny ciąg.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-54
warsztaty

Scratch – nauka programowania dla najmłodszych
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 28 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Scratch – wprowadzenie języka programowania, który umożliwia małym
dzieciom tworzenie na ekranie własnych historii i animowanych kartek
okolicznościowych.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-55
sieć współpracy
i samokształcenia

Jesienne inspiracje plastyczne
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Jesienne elementy dekoracyjne. Wymiana doświadczeń.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

Uwagi

Termin zimowych i wiosennych inspiracji zostanie uzgodniony z grupą.

FD-56
seminarium

Innowacje w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

Zakres szkolenia

Innowacje a Prawo Oświatowe. Przykłady innowacji i nowości
w przedszkolach i edukacji wczesnoszkolnej.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska / Andrzej Matusiewicz
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bezpłatne

Baw się z nami i z liczbami

FD-57
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: listopad 2019

Zakres szkolenia

Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liczb. Liczby
w „Dziecięcej matematyce”. Zabawy i gry na wprowadzanie liczb.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

FD-58
warsztaty

10 zł

Cudze chwalić pożytecznie – swoje obowiązek
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: grudzień 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia. Historia wybranych tradycji
i zwyczajów, np. choinki, Mikołaja, szopki. Dekoracje i ozdoby świąteczne.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

Matematyka na wesoło

FD-59
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 18 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem wierszy i prostych pomocy
dydaktycznych, wspomagające rozwój kompetencji matematycznych
uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-60
warsztaty

Photo Story – tworzymy cyfrową opowieść
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 4 grudnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie multimedialnego pokazu zdjęć (filmu) wraz z napisami, narracją
i podkładem muzycznym z wykorzystaniem zdjęć i prac plastycznych
uczniów.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz
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4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów

FD-61
seminarium

Zakres szkolenia
Adresaci

Lekcje matematyki w branżowej szkole I stopnia
termin: 24 września 2019,
bezpłatne
godz. 14.00–16.15
Sposoby realizacji wybranych zagadnień podstawy programowej
z matematyki w szkole branżowej. Wspieranie sukcesu ucznia
w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Dobre praktyki uczestników
szkolenia – wymiana doświadczeń.
liczba godzin dyd.: 3

nauczyciele matematyki branżowych szkół I stopnia

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-62
warsztaty

Dowodzenie twierdzeń, które zostały wyszczególnione w podstawie
programowej w 4-letnim LO oraz 5-letnim technikum – cz. I
liczba godzin dyd.: 4

termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Umiejętność dobierania trafnych argumentów i konstruowania
poprawnych rozumowań i uzasadnień. Analizowanie dowodów
poznawanych twierdzeń metodą rozwijania umiejętności dowodzenia.
Zapoznanie się z listą twierdzeń, których dowody powinien uczeń poznać.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-63
warsztaty

Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej –
dowodzenie w geometrii – cz. I
liczba godzin dyd.: 4

termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Cechy przystawania trójkątów w dowodach twierdzeń. Pola figur
w dowodach twierdzeń. Kształcenie umiejętności zapisywania dowodów
twierdzeń w celu zwiększenia poprawności rozumowania.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV–VIII

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący
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FD-64
warsztaty

Dowodzenie twierdzeń, które zostały wyszczególnione w podstawie
programowej w 4-letnim LO oraz 5-letnim technikum – cz. II
liczba godzin dyd.: 4

termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Umiejętność dobierania trafnych argumentów i konstruowania
poprawnych rozumowań i uzasadnień. Analizowanie dowodów
poznawanych twierdzeń metodą rozwijania umiejętności dowodzenia.
Zapoznanie się z listą twierdzeń, których dowody powinien uczeń poznać.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-65
warsztaty

Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole podstawowej –
dowodzenie w geometrii – cz. II
liczba godzin dyd.: 4

termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Cechy przystawania trójkątów w dowodach twierdzeń. Pola figur
w dowodach twierdzeń. Doskonalenie zapisywania dowodów twierdzeń
w celu zwiększenia poprawności rozumowania.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV–VIII

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-66
seminarium

Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania wybranych zadań
z matematyki w szkole ponadpodstawowej – cz. I
liczba godzin dyd.: 3

termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Wskazówki dotyczące wykorzystania GeoGebry w nauczaniu matematyki.
Przykłady zastosowania apletów przygotowanych w programie GeoGebra
do rozwiązywania zadań.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-67
seminarium

Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania wybranych zadań
z matematyki w szkole ponadpodstawowej – cz. II
liczba godzin dyd.: 3

termin: styczeń 2020

bezpłatne

Zakres szkolenia

Wykorzystanie GeoGebry w nauczaniu matematyki. Zastosowania apletów
przygotowanych w programie GeoGebra do rozwiązywania zadań.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący
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5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji
cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy
programowej kształcenia ogólnego

Innowacje pedagogiczne

FD-68
seminarium
Zakres szkolenia

Innowacje w praktyce nauczycielskiej
Termin: 1 października 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–18.15
Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną. Opis i dokumentacja
innowacji.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-69
konferencja

II Konferencja – Innowacje w praktyce nauczycielskiej
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Warunki i zasady realizacji innowacji w przedszkolu, szkole, placówce.
5 kroków do innowacyjnego działania. Innowacje organizacyjne,
programowe i metodyczne. Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / Andrzej Matusiewicz, eksperci zewnętrzni

FD-70
szkolenie

Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji
liczba godzin dyd.: 4

termin: 9 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Funkcjonalność aplikacji, które warto zainstalować w smartfonie i tablecie
z Androidem – obsługa i konfiguracja urządzenia. Przykłady
wykorzystywania smartfonu i tabletu do nauki, przekazywania wiedzy
i rozwijania kreatywności. Wizualizacja treści nauczania podczas lekcji
za pomocą tabletu połączonego z telewizorem lub projektorem.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

Uwagi

Warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab.
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eBezpieczeństwo z eTwinningiem

FD-71
seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z FRSE i podany
w miesięcznej ofercie doskonalenia nauczycieli.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Kompetencje przyszłości w projektach eTwinning

FD-72
konferencja

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: listopad/grudzień 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z FRSE i podany
w miesięcznej ofercie doskonalenia nauczycieli.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie

Uwagi

Konferencja jest planowana w Suwałkach i Białymstoku.

Kompetencje kluczowe
FD-73

Kompetencje kluczowe – jak je realizować w połączeniu z nową
podstawą programową?

szkolenie

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad/grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Analiza podstawy programowej pod kątem zapisów odnoszących się
do kompetencji kluczowych. Metody i techniki kształcenia kompetencji
kluczowych. Planowanie działań wzmacniających kształcenie kompetencji
kluczowych.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki

Szkoła sprzyjająca uczeniu się

FD-74
seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Kompetencje uczniów. Motywowanie do nauki. Komunikacja w szkole.
Wsparcie rodziców.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki
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FD-75
warsztaty

Metody nauczania motywujące uczniów do nauki
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 19 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Czynniki wpływające na motywację ucznia do nauki. Metody nauczania
podnoszące motywację uczniów.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

FD-76
warsztaty

Priorytet szkoły – rozwijanie kompetencji
w zakresie umiejętności uczenia się
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: grudzień 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Metauczenie (się) – „myślenie o myśleniu”. Uczący się mózg – „napełnianie
wiadra czy zapalanie iskry”? Rozwijanie umiejętności uczenia się –
ćwiczenie uważności.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

FD-77
warsztaty

„Uważność” w procesie edukacyjnym – MINDFULNESS
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 21 października 2019

40 zł

Zakres szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciem „uważność”, jej zastosowaniem
w procesie edukacyjnym oraz przedstawienie „uważności” jako jednej
z technik, która wspomaga redukcję stresu. Wpływ „uważności”
na edukację – przykłady jej zastosowania w edukacji na świecie.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Adrianna Sierzputowska (konsultant do spraw
języków obcych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży)

Przyroda
FD-78
warsztaty

Eksperymenty przyrodnicze w klasach IV–VIII
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 9 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Metoda badawcza na przyrodzie. Uczeń w roli badacza i odkrywcy.
Planowanie, organizowanie i praktyczne przeprowadzenie doświadczeń
i eksperymentów, zakończone wnioskowaniem.

Adresaci

nauczyciele przyrody szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
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Samorząd uczniowski

FD-79
warsztaty
Zakres szkolenia

Adresaci

Planowanie pracy samorządu uczniowskiego
termin: październik/listopad
160 zł
2019, godz. 10.00–13.30
od grupy
Analiza dobrych praktyk działalności samorządu uczniowskiego.
Generowanie pomysłów na działalność samorządu uczniowskiego.
Ustalenie kalendarza działalności samorządu uczniowskiego.
opiekunowie samorządu uczniowskiego i przedstawiciele samorządu
uczniowskiego szkoły – w warsztatach uczestniczy 1 lub 2 opiekunów
samorządu i 14 lub 15 przedstawicieli samorządu uczniowskiego szkoły
liczba godzin dyd.: 4

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński / Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński

Uwagi

Terminy do uzgodnienia ze szkołą.
Warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab.

FD-80
seminarium
Zakres szkolenia

Samorządność uczniowska w szkole
– rola opiekuna i uczniowskich liderów
termin: 7 października 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–18.15
Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Planowanie pracy samorządu uczniowskiego. Prezentacja i omówienie
poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

opiekunowie samorządu uczniowskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-81
szkolenie
Zakres szkolenia

Samorządność uczniowska w szkole
Termin: październik 2019 –
250 zł
styczeń 2020
Czym jest samorząd uczniowski. Kompetencje i regulamin samorządu
uczniowskiego. Planowanie i organizacja pracy samorządu uczniowskiego.
Ocena jego pracy.
Liczba godzin dyd.: 5

Adresaci

opiekunowie oraz władze samorządu uczniowskiego w szkole

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

Uwagi

Zajęcia odbywają się w zainteresowanej szkole. Uczestniczą w nich
opiekun/opiekunowie samorządu, zarząd samorządu oraz gospodarze klas.
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Technologie informacyjno-komunikacyjne

FD-82

Odwrócona lekcja języka polskiego. Zmiana roli nauczyciela i ucznia

warsztaty

Zakres szkolenia

Termin: 18 września 2019,
10 zł
godz. 15.00-17.30
Odwrócona lekcja. Jak przygotować i przeprowadzić lekcję, korzystając
z materiałów online. Korzystanie z: aplikacji Edpuzzle, TedED,
LearningApps do tworzenia lekcji; narzędzi do quizów, np. Kahoot!,
krótkich filmów; materiałów Khan Academy i Scholaris.
Przygotowanie odwróconej lekcji języka polskiego.
Liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Podstawy HTML

FD-83
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 8

Termin: 2 i 9 października 2019

16 zł

Zakres szkolenia

Ramy dokumentu. Znaczniki. Formatowanie tekstu. Definiowanie koloru
tła i koloru tekstu. Wstawianie grafiki. Wstawianie odsyłaczy. Jak
zaplanować dobrą stronę? Wykorzystanie darmowych szablonów WWW.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-84
warsztaty

Smartfon Mikołajka i inne pomysły –
jak pokoleniu Z przybliżyć lektury z wykorzystaniem TIK
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 3 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Internet jako źródło materiałów, inspiracji i aplikacji do wykorzystania
na lekcjach języka polskiego (m.in. Kahoot!, LearningApps, Genial.ly,
Padlet). Jak zrobić i polonistycznie wykorzystać Padlet. Quizy dotyczące
lektur obowiązkowych. Wykorzystanie narzędzi Genial.ly i Learning Apps
podczas omawiana lektur. Propozycje lekcji z wykorzystaniem narzędzi TIK.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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FD-85
warsztaty

Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy
i sprawdzanie efektów kształcenia
liczba godzin dyd.: 4

termin: 8 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Bezpłatne aplikacje i portale internetowe umożliwiające mobilizowanie
uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania podczas nauki.
Tworzenie quizów: Kahoot! Quizizz. Gamifikacja i grywalizacja.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

FD-86
warsztaty
Zakres szkolenia

Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego
Termin: 10, 17 i 24 października
30 zł
2019
Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Podstawowe
narzędzia. Tworzenie plansz interaktywnych. Tworzenie lekcji, ćwiczeń
z wykorzystaniem multimediów.
Liczba godzin dyd.: 15

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwagi

Cykl trzech pięciogodzinnych spotkań.

FD-87
warsztaty

Podstawy programowania w Scratch
Liczba godzin dyd.: 8

Termin: 12–13 października 2019

16 zł

Zakres szkolenia

Przybliżenie na przykładach, czym dokładnie jest algorytm. Tworzenie
prostych programów w środowisku programowania Scratch. Przykłady
zastosowań pobudzających aktywność uczniów.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-88
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
Termin: 16 października 2019
bezpłatna
i 8 stycznia 2020
Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach.
Lekcje otwarte.
nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego, grajewskiego,
sejneńskiego i suwalskiego uczestniczący w programie „Aktywna tablica”
Liczba godzin dyd.: 4

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk
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FD-89
seminarium

Robot w edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin dyd.: 2

Termin: 22 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania w edukacji
wczesnoszkolnej. Prezentacja materiałów pomocniczych do zajęć.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-90
seminarium

Robot w szkole podstawowej
Liczba godzin dyd.: 2

Termin: 23 października 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania w szkole
podstawowej. Prezentacja materiałów pomocniczych do zajęć.

Adresaci

nauczyciele klas IV–VIII szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-91
warsztaty

Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania
dostępne w „chmurze”
liczba godzin dyd.: 4

termin: 5 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie materiałów edukacyjnych online. Wspieranie zajęć lekcyjnych
edukacją w „chmurze” – Dropbox, Google, LearningApps.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

FD-92
warsztaty

Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej
przy użyciu prostej aplikacji komputerowej
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 6 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkole podstawowej.
Projektowanie prezentacji za pomocą darmowego oprogramowania
w serwisie Canva. Wstawianie własnych zdjęć lub korzystanie
z bezpłatnych zasobów. Wstawianie i edycja tekstu. Współpraca przy
projektowaniu prezentacji. Tworzenie plakatu i kartki okolicznościowej
z wykorzystaniem gotowego układu.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-93
seminarium

Metody pracy z tablicą i monitorem interaktywnym
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 14 listopada 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Planowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy i monitora interaktywnego.
Bezpłatne zasoby edukacyjne w sieci internetowej. Tworzenie ćwiczeń
interaktywnych z zastosowaniem multimediów.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-94
warsztaty

Ozobot w edukacji wczesnoszkolnej
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 20 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawy teoretyczne z zakresu programowania. Zastosowania Ozobota
w edukacji interdyscyplinarnej. Przykłady zadań wykorzystujących robota
do rozwiązania konkretnego problemu na lekcji.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-95
warsztaty

Zakres szkolenia

Własna strona www – przygoda z WordPressem
Termin: 27 listopada oraz 5 i 11
60 zł
grudnia 2019
Różnice w wersji bezpłatnej i komercyjnej. Zakładanie konta i wybór
motywu strony. Ustawienia witryny. Wstawianie mediów i formatowanie
strony. Konfiguracja menu. Dodawanie wpisów i komentarzy. Zarządzanie
komentarzami. Zastosowanie wtyczek. Dodawanie nowego użytkownika.
Role i uprawnienia. Instalacja na serwerze. Przesyłanie plików na serwer.
Zmiana szablonu i układu stron. Bezpieczeństwo w pracy z WordPressem.
Liczba godzin dyd.: 15

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-96
seminarium

Wykorzystanie prezentacji edukacyjnych Prezi na lekcji
liczba godzin dyd.: 3

termin: 2 grudnia 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia prezentacji Prezi.
Sposoby wykorzystania prezentacji i przykłady zastosowań Prezi na lekcji.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński
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Kody QR w nauczaniu

FD-97
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 9 stycznia 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie kodów QR do zadań typu: podchody, gra szkolna/miejska.
Generatory QR – posługiwanie się nimi i tworzenie własnych zadań.
Wykorzystanie kodów QR w konstruowaniu zadań ortograficznych i innych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Zadawać, nie zadawać? – oto jest pytanie

FD-98
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 15 stycznia 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Zmiana podejścia nauczyciela i ucznia do zadań domowych.
Indywidualizacja zadań, uatrakcyjnienie zadań domowych, wykorzystanie
narzędzi TIK w pracy domowej ucznia, blended learning.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-99

Czy potrzebna nam tablica interaktywna na lekcjach polskiego?

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 22 stycznia 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie tablicy interaktywnej i Internetu na lekcji języka polskiego.
Jak tablica może wspomóc polonistę w pozytywnym dyscyplinowaniu
uczniów, w zaangażowaniu ich w pracę na lekcji, przygotowaniu
materiałów na lekcję i organizację zajęć.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym.
Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego

FD-100
seminarium
Zakres szkolenia

Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego
w roku szkolnym 2019/2020
Termin: 18 września 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–17.15
Zmiany w przepisach regulujących organizację pracy szkół zawodowych.
Planowanie pracy w roku szkolnym 2019/2020.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

FD-101
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
Uwagi

FD-102
seminarium
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia
z zakresu doradztwa zawodowego
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 1 października 2019

bezpłatna

Podstawy prawne doradztwa zawodowego. Zasoby do pracy. Prezentacja
„Mapy Karier” oraz warsztaty wykorzystania tego narzędzia w pracy
z uczniami. Wymiana doświadczeń nauczycieli realizujących zadania
z zakresu doradztwa zawodowego. Lekcje otwarte.
nauczyciele wszystkich typów szkół realizujących zadania z zakresu
doradztwa zawodowego niebędący doradcami zawodowymi, doradcy
zawodowi
Andrzej Staszczyk / przedstawiciel firmy Katalyst Education, Danuta Moroz,
Andrzej Staszczyk
Prosimy o przyniesienie na spotkanie smartfonu lub tabletu.
Kolejne terminy spotkań stacjonarnych sieci: 4 grudnia 2019 (2 godz.),
w drugim półroczu (2 godz.) oraz lekcje otwarte w terminach
zaproponowanych przez uczestników sieci.

Skuteczne doradztwo zawodowe w szkole
Liczba godzin dyd.: 2

Termin: 29 października 2019

bezpłatne

Zmiany strukturalno-programowe w oświacie. Warunki realizacji zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego na poszczególnych etapach
edukacyjnych. Programy nauczania i materiały wspierające prowadzenie
zajęć.
dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących,
branżowych szkół I stopnia i techników, doradcy zawodowi
Andrzej Staszczyk
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FD-103

Wykorzystanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w pracy nauczyciela

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Praktyczna analiza wyników egzaminu zawodowego. Rozwijanie
umiejętności analizy ilościowej i jakościowej uzyskanych wyników oraz
wykorzystanie analizy do planowania pracy nauczyciela.

Adresaci

nauczyciele szkół zawodowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

Uwagi

Uczestnicy powinni posiadać wyniki egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie ze swojej szkoły.

Co warto wiedzieć o Podstawie programowej kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego

FD-104

Termin: 19 września 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–16.30
Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego. Podstawy
programowe kształcenia w zawodach. Warunki realizacji kształcenia.
Dodatkowe umiejętności zawodowe.

seminarium

Liczba godzin dyd.: 2

Zakres szkolenia
Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele szkół branżowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-105

Konstruowanie programów nauczania według nowej Podstawy
programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

warsztaty

Zakres szkolenia

Termin: 25 i 26 września 2019,
16 zł
godz. 15.00–18.00
Zasady opracowania programu nauczania zawodu lub ich modyfikacji.
Analiza podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego. Opracowanie szkolnego planu nauczania zawodu.
Metodologia opracowania przedmiotowego programu nauczania zawodu
o strukturze spiralnej. Konstruowanie i modyfikacja programu nauczania
zawodu.
Liczba godzin dyd.: 8

Adresaci

nauczyciele szkół branżowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-106
warsztaty

Zakres szkolenia

Od efektu kształcenia do sukcesu ucznia
Termin: 23 października 2019
16 zł
i 5 grudnia 2019
Analiza efektów kształcenia zawartych w podstawach kształcenia
w zawodach. Uwzględnienie efektów kształcenia w planowaniu pracy
z uczniem. Korelacja efektów kształcenia z wymaganiami podstawowymi
i ponadpodstawowymi. Kryteria weryfikacji jako nowy element
w podstawach kształcenia w poszczególnych zawodach i branżach.
Liczba godzin dyd.: 8

Adresaci

nauczyciele kształcenia zawodowego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

FD-107
warsztaty
Zakres szkolenia

Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia
Termin: 15 października 2019 –
10 zł
pierwsze spotkanie
Przygotowanie nauczycieli do konstruowania testów i sprawdzianów
potwierdzających osiągnięcie przez ucznia efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej.
Liczba godzin dyd.: 6

Adresaci

nauczyciele różnych typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

Uwagi

Termin drugiego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami zajęć.

Organizacja turystyki i wypoczynku
FD-108
seminarium

Edukacja międzykulturowa – wyjazd studyjny do Kaliningradu
Liczba godzin dyd.: 1 dzień

Termin: 19 października 2019

płatne*

Zakres szkolenia

Edukacja międzykulturowa jako koncepcja pedagogiczna. Metody i formy
pracy w edukacji międzykulturowej. Wycieczka a kompetencje kluczowe.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / współpraca Przedsiębiorstwa Turystycznego „WIGRY”

Uwagi

Zapisy do 12 września 2019. Uczestnicy powinni posiadać ważny paszport.
*Koszt uczestnictwa zostanie podany w miesięcznej ofercie form
doskonalenia na październik 2019.
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FD-109
kurs

Kurs kierowników wycieczek szkolnych
liczba godzin dyd.: 10

termin: 19 października 2019

20 zł

Zakres kursu

Organizacja krajoznawstwa i turystyki, rodzaje i formy krajoznawstwa
i turystyki. Przygotowanie i dokumentowanie wycieczki szkolnej. Zasady
bezpieczeństwa i higieny na wycieczkach szkolnych. Przepisy prawne.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik kursu
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

FD-110
szkolenie
Zakres szkolenia
Adresaci

W poszukiwaniu inspiracji do projektów edukacyjnych
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: październik 2019

30 zł

Doliną Czarnej Hańczy – ścieżka poznawcza. Zajęcia edukacyjne w bazie
Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
nauczyciele przyrody i geografii szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z SPK Malesowizna-Turtul

Uwagi

Zajęcia terenowe w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Opłata zawiera
koszty dojazdu.

FD-111
warsztaty

Zabawy i gry do wykorzystania podczas ferii zimowych
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: grudzień 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zabawy integracyjne, muzyczne, plastyczne i ruchowe. Gry i zabawy
stolikowe.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

FD-112
kurs
Zakres kursu

Adresaci
Kierownik kursu
/prowadzący
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Kurs na kierownika wypoczynku
liczba godzin dyd.: 10

termin: 11 stycznia 2020

40 zł

Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Prowadzenie
dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie
i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej
Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

FD-113

termin: 3 września 2019,
10 zł
godz. 15.00–18.45
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczycieli. Procedura
awansu zawodowego. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela dyplomowanego. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

Zakres szkolenia
Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

FD-114

termin: 4 września 2019,
10 zł
godz. 15.00–18.45
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczycieli. Procedura
awansu zawodowego. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela mianowanego. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

Zakres szkolenia
Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-115

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

warsztaty
Zakres szkolenia

termin: 5 września 2019,
10 zł
godz. 15.00–18.45
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczycieli. Procedura
awansu zawodowego. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia
nauczyciela kontraktowego. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego.
liczba godzin dyd.: 5

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska
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FD-116
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego
termin: 9 września 2019,
bezpłatna
godz. 14.30–16.45
Zdobycie umiejętności związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Działania nauczyciela potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Dokumentowanie
podjętych działań w okresie stażu. Wspólna praca nad wybranymi
zagadnieniami. Wymiana doświadczeń. Zajęcia/lekcje otwarte.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

Uwagi

3-godzinne szkolenia raz w miesiącu. Następne spotkanie 24 października
2019, godz. 14.30–16.45, kolejne zostaną uzgodnione z uczestnikami.

FD-117
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
termin: 12 września 2019,
bezpłatna
godz. 14.30–16.45
Zdobycie umiejętności związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Działania nauczyciela potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Dokumentowanie
podjętych działań w okresie stażu. Wspólna praca nad wybranymi
zagadnieniami. Wymiana doświadczeń. Zajęcia/lekcje otwarte.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

Uwagi

3-godzinne szkolenia raz w miesiącu. Następne spotkanie 22 października
2019. Kolejne terminy zostaną uzgodnione z uczestnikami.

FD-118
warsztaty

Aktywizujące metody i techniki w edukacji
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Istota aktywizującego procesu nauczania. Wybrane aktywizujące metody
i techniki.

Adresaci

nauczyciele różnych specjalności

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska
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Planowanie pracy nauczyciela z pomysłem

FD-119
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: 14 listopada 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Praktyczne wskazówki do planowania pracy nauczyciela w semestrze,
analiza podstawy programowej, przygotowanie planu pracy z przedmiotu,
określanie wymagań programowych, monitorowanie realizacji podstawy
programowej z przedmiotu.

Adresaci

nauczyciele rozpoczynający pracę w szkole

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

Przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej

FD-120
seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 13 stycznia 2020

bezpłatne

Zakres szkolenia

Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców
jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego. Co należy
wziąć uwagę przygotowując i prowadząc lekcję otwartą.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Specjalne potrzeby edukacyjne
FD-121

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny krok po kroku
Termin: 16 września 2019,
10 zł
godz. 15.30–17.45
Podstawy prawne tworzenia Indywidualnego Programu EdukacyjnoTerapeutycznego. Rola rodziców w konstruowaniu i realizacji programu.
Ewaluacja formatywna i końcowa realizacji programu.

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Zakres szkolenia
Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-122

Wizualny organizator i inne metody – jak pracować z dzieckiem
z zespołem Aspergera

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: październik 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Postrzeganie świata przez dziecko z zespołem Aspergera. Zasady i metody
pracy. Najczęstsze błędy w pracy dydaktyczno-wychowawczej z dzieckiem
z zespołem Aspergera .

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w szkole ogólnodostępnej

FD-123
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 7 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Warsztaty poświęcone uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych
w szkole ogólnodostępnej. Specyfika pracy z uczniem z: wadą słuchu, wadą
wzroku, cukrzycą, zespołem Aspergera, zaburzeniami psychicznymi.

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, logopedzi

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

Praca z dzieckiem z grupy ryzyka dysleksji i dysleksją

FD-124
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w placówce ogólnodostępnej

warsztaty

Liczba godzin dyd.: 4

Termin: listopad 2019

Zakres szkolenia

Metody pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się. Zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
do wchodzenia w dorosłość.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-126
seminarium
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
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10 zł

Przyczyny dysleksji. Objawy i diagnoza ryzyka dysleksji. Rola zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych. Praktyczne rozwiązania.
nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści, nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Zakres szkolenia

FD-125

Termin: listopad 2019

10 zł

Uczeń migrujący w klasie – jak z nim pracować
Termin: 13 listopada 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–18.15
Wybrane problemy dwujęzyczności. Nauczanie języka polskiego w trakcie
zajęć z różnych przedmiotów. Prezentacja metody JES-PL. Jak wykorzystać
metodę na poszczególnych przedmiotach.
nauczyciele pracujący w klasach z uczniami migrującymi
(obcokrajowcami, ale także dziećmi polskimi powracającymi z zagranicy,
ze słabą znajomością języka polskiego)
Liczba godzin dyd.: 3

Andrzej Matusiewicz

FD-127
warsztaty

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-128
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-129
seminarium

Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających
metod porozumiewania się (AAC)
Liczba godzin dyd.: 16

Termin: listopad 2019

250 zł

Metody i strategie sprzyjające aktywności osób niemówiących i mających
trudności z porozumiewaniem się. Wprowadzenie do AAC: kompetencja
komunikacyjna i podstawowa terminologia. Indywidualny System
Komunikacji (ISK): rodzaje znaków dostępnych w Polsce, pomoce do
porozumiewania się (przykłady narzędzi wysokiej i niskiej technologii,
zasady tworzenia narzędzi), słownictwo w AAC, strategie AAC. 3. Diagnoza
umiejętności porozumiewania się. Planowanie interwencji.
logopedzi, pedagodzy, terapeuci pracujący z uczniami ze złożonymi
problemami w porozumiewaniu się
Dorota Hołownia-Dudek / Agnieszka Dudzińska-Kwasiborska, Małgorzata
Tomaszewska (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym
„Jasny Cel” w Białymstoku)

Jak uczyć, żeby nauczyć – na czym polega skuteczna edukacja?
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: grudzień 2019

10 zł

Potrzeby emocjonalne i rozwojowe ucznia. Metody koncentrujące się
na nauczycielu i na uczniu. Uczenie przez doświadczenie. Motywowanie
uczniów – o istocie wzmacniania.
nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści, nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
Joanna Stabińska

Afazja dziecięca. Podstawy diagnozy i terapii
zaburzeń afatycznych u dzieci
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: styczeń 2020

bezpłatne

Zakres szkolenia

Przyczyny i oblicza afazji. Charakterystyka afazji wieku dziecięcego. Dziecko
z afazją w placówce ogólnodostępnej. Pomoc psychologicznopedagogiczna dla afatyka.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych, specjaliści

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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FD-130
warsztaty

Rola wychowawcy w organizowaniu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 9 stycznia 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawy prawne organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach. Zadania i odpowiedzialność wychowawcy w zakresie
organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dokumentowanie
realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresaci

nauczyciele, wychowawcy różnych typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Koncewicz

IV.

Realizowane programy

Program – Klub Dyrektora
Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek
Cel ogólny:
Wzbogacanie i doskonalenie kompetencji zawodowych dyrektorów i wicedyrektorów szkół
i placówek.
Cele szczegółowe:
1) poznawanie nowości i zmian prawa oświatowego,
2) ćwiczenie umiejętności kierowniczych, np. organizacja, prowadzenie
i dokumentowanie posiedzeń rad pedagogicznych,
3) poznawanie dobrych praktyk w zakresie:
a. pracy z uczniem zdolnym,
b. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c. współpracy z rodzicami,
d. organizacji zajęć pozalekcyjnych,
4) poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu innych szkół w kraju i za granicą.
Na cały program składają się:
 dwie konferencje i seminarium w Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach,
 jednodniowy wyjazd szkoleniowy do dwóch szkół w powiecie białostockim
i monieckim,
 cztery jednodniowe wyjazdy do czterech szkół na Suwalszczyźnie,
 dwudniowy wyjazd do szkół na Litwie.
Cele programu realizowane są głównie poprzez wizyty studyjne.
W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się, otwierający tę część
programu, wyjazd do wybranych szkół w powiecie białostockim i monieckim. Ma on na celu
poznanie szkół oraz, dzięki prezentacjom dyrektorów i nauczycieli, przyjrzenie się
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opracowanym i wdrożonym przez nich dobrym praktykom we wszystkich wspomnianych
w celu nr 3 zakresach.
Grudniowa wizyta w jednej ze szkół na Suwalszczyźnie poświęcona będzie pracy z uczniem
zdolnym i obejmie zwiedzanie szkoły, prezentację przez dyrektora i/lub nauczycieli działań
szkoły w wybranym obszarze, przykłady dobrych praktyk z innych szkół oraz dyskusję
i wymianę doświadczeń.
W drugim semestrze roku szkolnego 2019/2020 odbędą się trzy wizyty studyjne w szkołach
na Suwalszczyźnie oraz wyjazd na Litwę obejmujący zwiedzanie trzech szkół (polskich
i litewskich) pod kątem poznania stosowanych w nich rozwiązań we wszystkich czterech
zakresach wymienionych w celu nr 3.
Autor programu: Andrzej Matusiewicz
FD-131

Klub Dyrektora – System Informacji Oświatowej (SIO WEB)
w przeglądarce internetowej wraz z praktyczną obsługą aplikacji

konferencja
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
FD-132

Termin: 4 września 2019,
100 zł
godz. 10.00–15.00
Prezentacja i omówienie najnowszych zmian związanych z technicznymi
i organizacyjnymi aspektami funkcjonowania SIO. Praktyczna obsługa
aplikacji SIO wraz ze wskazaniem zmian.
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek, sekretarze szkół, księgowi,
osoby obsługujące SIO
Lidia Kłoczko / NOWATOR Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych
w Gliwicach
Liczba godzin dyd.: 6

Klub Dyrektora – Prawo oświatowe – nowości, zmiany, komentarze

konferencja
Zakres szkolenia

Termin: 30 września 2019,
bezpłatna
godz. 12.00–14.30
Prezentacja i omówienie nowych i zmienionych przepisów prawa
oświatowego.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / specjalista zewnętrzny

FD-133
wizyta studyjna

Klub Dyrektora – Wybrane obszary pracy szkoły
Liczba godzin dyd.: 6

Termin: październik 2019

do 75 zł

Zakres szkolenia

Praca z uczniem zdolnym. Organizacja pomocy psychologicznopedagogicznej. Współpraca z rodzicami. Organizacja zajęć pozalekcyjnych.

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz

Uwagi

Wyjazd do szkół w powiecie białostockim i monieckim. Liczba miejsc
ograniczona. Koszt wyjazdu zależny od liczby uczestników.
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FD-134
seminarium
Zakres szkolenia

Klub Dyrektora – Organizacja, prowadzenie i dokumentowanie
posiedzeń rady pedagogicznej
Termin: 18 listopada 2019,
bezpłatne
godz. 12.00-15.15
Znaczenie regulaminu rady pedagogicznej. Porządek obrad i zarządzenie
o zwołaniu posiedzenia. Zasady prowadzenia, głosowania, wyborów
i redagowania uchwał. Protokołowanie posiedzeń.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-135
wizyta studyjna

Klub Dyrektora – Praca z uczniem zdolnym
Liczba godzin dyd.: 4

Termin: grudzień 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Organizacja pracy z uczniem zdolnym: zwiedzanie szkoły, prezentacja
tematyczna dyrektora szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

Uwagi

Szkolenie odbędzie się w jednej ze szkół na Suwalszczyźnie. Dojazd
uczestników we własnym zakresie.

FD-136
seminarium

Zakres szkolenia

Klub Dyrektora – Ceremoniał szkolny
Termin: 6 listopada 2019,
bezpłatne
godz. 12.00–15.15
Godło, barwa i hymn Rzeczypospolitej Polskiej w szkole. Ceremoniał
i tradycja szkolna. Sztandar szkolny w szkole i poza szkołą. Przebieg
uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. Hymn i logo szkoły.
Precedencja w Polsce.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele odpowiedzialni za ceremoniał

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-137
konferencja
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
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Inspirująca rola dyrektora szkoły w doskonaleniu nauczycieli
i wspieraniu rozwoju placówki oświatowej
Termin: 26 września 2019,
bezpłatna
godz. 11.00–15.00
Rola dyrektora w nowoczesnej szkole. Programy edukacyjne dla szkół. Etos
pracy nauczyciela. Kierunki w doskonaleniu zawodowym nauczycieli.
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych, zainteresowani
nauczyciele
Liczba godzin dyd.: 5

Lidia Kłoczko / Lidia Kłoczko, specjaliści zewnętrzni

FD-138
warsztaty

Zakres szkolenia

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły
w kontekście analizy wyników egzaminów zewnętrznych
i wniosków z nadzoru pedagogicznego
Termin: październik 2019
10 zł
– I część
Realizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora: sposoby, formy,
dokumentowanie. Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych oraz
innych źródeł informacji o szkole w procesie nadzoru pedagogicznego
dyrektora. Rola dyrektora w procesie rozwoju szkoły i ocenie pracy
nauczycieli.
Liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Lidia Kłoczko / Lidia Kłoczko, specjalista zewnętrzny

FD-139
warsztaty

Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym – strategie promocji
Liczba godzin dyd.: 5

Termin: 10 października 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Elementy wpływające na wizerunek szkoły. Komunikacja w marketingu
edukacyjnym, segmentyzacja rynku. Strategie promocji i kreowania
wizerunku szkoły.

Adresaci

zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Program – Katecheza szkolna w nurcie przemian we współczesnym
świecie
Współczesne społeczeństwo określa się często mianem „społeczeństwa
informacyjnego”. Ciągłe przemiany dokonujące się zarówno w sferze kultury, jak i całości
życia społecznego, zmuszają niejako również nauczycieli religii do podejmowania nowych
wyzwań. „Dyrektorium ogólne o katechizacji” (DOK) podkreśla wagę ciągłego pogłębiania
i doskonalenia wiedzy i umiejętności. Koniecznością jest również umiejętność właściwego
odnalezienia się we współczesnym świecie, współczesnej kulturze i technologiach
informacyjno-komunikacyjnych. Ta właśnie dynamika przemian współczesnego
społeczeństwa została podkreślona w nowej Podstawie Programowej Katechezy Kościoła
Katolickiego w Polsce.
Program, opierając się na nowej Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, koncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem
konkretnych metod pracy z uczniem. Nowa podstawa programowa „jest adresowana[...]
także do katechetów. Dokument ten określa bowiem, jakie wymagania można i należy
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postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii i jakie działania w związku
z tym winien podjąć katecheta. Zaprezentowana tu charakterystyka psychologiczna dzieci
i młodzieży oraz opis zalecanych warunków i sposobu realizacji stanowią dla katechety
drogowskaz, jak formować religijnie katechizowanych, a jednocześnie mają mu dać
konkretne narzędzie, przydatne we włączeniu lekcji religii w system wychowawczy szkoły”.
Cel ogólny:
Wdrażanie Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce oraz jej
praktyczne zastosowanie z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Cele szczegółowe:
 praktyczne zapoznanie z koncepcją i treściami oraz wdrażanie Podstawy
programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce;
 nabycie umiejętności praktycznego stosowania w pracy nauczyciela religii
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym,
formalnym i merytorycznym (szczególnie z wykorzystaniem „Programu nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach”).
Adresaci: nauczyciele religii
Autor programu: Grzegorz Kalejta

Filmy religijne

FD-140
seminarium
Zakres szkolenia

Termin: 12 września 2019,
bezpłatne
godz. 15.30–17.45
Film – wstępem do angażujących i skutecznych zajęć w szkole. Filmy
religijne i ich wykorzystanie na lekcjach w szkole. Przykłady najciekawszych
filmów religijnych ostatnich lat.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele religii oraz zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-141
seminarium

Lekcje religii w cyfrowym świecie
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zastosowanie w katechezie wybranych aplikacji. Interaktywne gry jako
narzędzie do wykorzystania na lekcjach. Praktyczne przykłady katechezy
XXI wieku.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta
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Webinarium w praktyce katechetycznej

FD-142
warsztaty

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: październik 2019

Zakres szkolenia

Jak przygotować się do udziału w webinarium. Sieć współpracy
i samokształcenia nauczycieli religii w wirtualnym pokoju.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-143

10 zł

Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce

szkolenie

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Omówienie nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego.
Omówienie programu nauczania religii rzymskokatolickiej w szkołach.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-144
seminarium

Edukacja patriotyczna na lekcjach w szkole
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Czym jest „nowoczesny” patriotyzm? Jak dzisiaj mówić o patriotyzmie?
Patriotyzm w wychowaniu szkolnym.

Adresaci

nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-145
seminarium

Jak wykorzystać YouCat na katechezie?
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

YouCat (Katechizm Kościoła katolickiego w wersji dla młodzieży) jako
narzędzie nowej ewangelizacji. Praktyczne przykłady wykorzystania
YouCat.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta
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FD-146
seminarium

Współczesne objawienia maryjne
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Objawienie, jego rodzaje i przymioty. Objawienia prywatne. Współczesne
objawienia maryjne.

Adresaci

nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

Program – Rozwijanie kompetencji czytelniczych ucznia
„Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś,
musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś.
Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś,
musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś.”
Dominick Coniguliaro

Interesuje cię własny rozwój, chcesz doskonalić swój warsztat pracy, a może szukasz
inspiracji? Dobrze trafiłaś/łeś, bo w tym programie znajdziesz skuteczne narzędzia rozwijania
kompetencji metodycznych, merytorycznych i wychowawczych. Moim celem jest podzielenie
się wiedzą i doświadczeniem, jak również dostarczenie inspiracji do stworzenia programów,
scenariuszy lekcji i zajęć z wykorzystaniem tekstu literackiego.
Jednym z ważnych zadań nauczyciela, wyartykułowanych w przepisach prawa
oświatowego, jest rozbudzanie indywidualnych zainteresowań uczniów, jak również
wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się. Ten program wpisuje się tu
znakomicie. O sukcesie i jakości pracy decyduje w szczególności warsztat nauczyciela,
systematyczność, konsekwencja, celowość działań, ale także ewaluacja własnej pracy
pedagogicznej i wynikające z niej wnioski rozwojowe. Proces edukacyjny jest motywujący
wtedy, gdy uczniowie pracują nieschematycznie, alternatywnymi metodami dostosowanymi
do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Dzieci i młodzież potrzebują w szkole poczucia
sensu i celu nauki, uświadomienia po co się uczą oraz do czego im się ta wiedza
i umiejętności przydadzą. Poczucie autonomii, kiedy uczeń sam może zdecydować o doborze
interesujących go zagadnień, sposobie uczenia się, a także sprawczość kształtują twórczy
potencjał. Motywują do wyjścia poza schematy, wzbudzają ciekawość, zaangażowanie,
emocje i pasje.
Zapraszam do wspólnej aktywności na rzecz uczniów, szkoły oraz własnego rozwoju.
Cel ogólny:
Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu twórczych umiejętności, kreatywnego myślenia,
rozbudzania ciekawości poznawczej z wykorzystaniem literatury dla dzieci i młodzieży.
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Cele szczegółowe:
 nauczyciel skonstruuje program edukacyjny wzmacniający aktywność czytelniczą
uczniów, jak również motywację do uczenia się,
 zna skuteczne, nowatorskie rozwiązania metodyczne wzbogacające proces nauczania
w obszarze edukacji czytelniczej,
 potrafi wykorzystać wyniki ewaluacji pracy własnej do rozwoju kompetencji
metodycznych, merytorycznych i wychowawczych na rzecz ucznia, szkoły oraz
własnego warsztatu pracy.
Adresaci: nauczyciele bibliotekarze oraz zainteresowani tematyką na każdym etapie
edukacyjnym.
Autor programu: Barbara Radziszewska

FD-147
seminarium
Zakres szkolenia

Konstruowanie programu – metodologia
termin: 18 września 2019,
bezpłatne
godz. 14.30–16.45
Założenia, zasady, struktura, ewaluacja programu. Kryteria warunkujące
twórczy charakter programu. Program komponentem szkolnego zestawu
programów.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-148
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy
termin: 9 października 2019,
bezpłatna
godz. 14.30–16.45
Opracowanie programu edukacyjnego mającego na celu rozwijanie
zainteresowań uczniów oraz pogłębianie nawyku czytania i uczenia się.
Konstruowanie scenariuszy zajęć/lekcji. Dzielenie się sprawdzonymi
w praktyce sposobami działania oraz wspólna praca nad wybranymi
zagadnieniami. Zajęcia otwarte.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

Uwagi

Trzygodzinne szkolenia raz w miesiącu. Terminy kolejnych spotkań zostaną
uzgodnione z uczestnikami.
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FD-149
szkolenie

Ewaluacja jako systematyczna refleksja
nad własną pracą pedagogiczną
liczba godzin dyd.: 4

termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Czym jest ewaluacja i autoewaluacja. Wybrane narzędzia i metody
pomocne w ewaluacji własnej pracy pedagogicznej. Wykorzystanie
wyników ewaluacji pracy własnej do rozwoju kompetencji metodycznych,
merytorycznych i wychowawczych.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-150
seminarium

Storytelling jako innowacyjna metoda rozwijania
kompetencji czytelniczych
liczba godzin dyd.: 3

termin: grudzień 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Storytelling w edukacji. Projektowanie historii wzmacniających wyobraźnię,
pozytywne emocje, postawy oraz wartości z wykorzystaniem tekstu
literackiego.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze, zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-151
seminarium

Innowacyjność – kreatywność – zmiana
liczba godzin dyd.: 3

termin: styczeń 2020

bezpłatne

Zakres szkolenia

Działalność innowacyjna w świetle przepisów prawa oświatowego.
Innowacje integralnym elementem pracy szkoły. Tworzenie przestrzeni
w zakresie rozwijania kreatywności i innowacyjności w obszarze edukacji
czytelniczej. Przykładowa procedura wdrażania innowacji w szkole.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

Program – Szachy dla edukacji – edukacja dla szachów
Program stanowi propozycję wszechstronnego podejścia do szachów jako gry
edukacyjnej. Ucząc i doskonaląc umiejętności nauczycieli przedstawiamy możliwości
wykorzystywania gry w szachy do potrzeb ogólnego rozwoju dzieci.
Celem ogólny:
Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia szachowych zajęć edukacyjnych w przedszkolach
i szkołach oraz doskonalenie umiejętności szachowych i metodycznych.
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Cele szczegółowe:
 nauka gry w szachy nauczycieli przedszkoli i szkół oraz doskonalenie tej gry,
 przedstawienie propozycji metodycznych wspomagających poprzez szachy edukację
matematyczną,
 doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w celu rozwijania umiejętności kluczowych
uczniów, w tym czytania ze zrozumieniem, uczenia się i umiejętności cyfrowych oraz
integracji, umiejętności wygrywania i przegrywania, gry fair play.
Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych
Autor: Grzegorz Wilczyński
FD-152

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji szachowej

seminarium
Zakres szkolenia

Termin: 19 września 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–17.15
Realizacja programów nauczania edukacji szachowej. Wykorzystywanie
środków dydaktycznych w nauczaniu. Podniesienie poziomu umiejętności
gry. Lekcje otwarte.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele prowadzący edukację szachową

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Uwagi

Cykl 8 spotkań w ciągu roku szkolnego. Termin następnego spotkania
zostanie ustalony z uczestnikami.

FD-153
kurs
Zakres szkolenia

Szachy – gra dydaktyczna
Termin: 30 września 2019,
50 zł
godz. 14.00–19.15 – I spotkanie
Przepisy i zasady gry w praktyce. Realizacja programów nauczania szachów
w szkole.
Liczba godzin dyd.: 24

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Uwagi

Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących. Moduł będący
elementem kursu na stopień Szkolnego Instruktora Szachowego. Zajęcia
6-godzinne – termin następnego spotkania zostanie ustalony
z uczestnikami.
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Szkolne turnieje szachowe

FD-154

Termin: październik 2019 –
bezpłatne
styczeń 2020
Organizacja szkolnych turniejów szachowych. Kojarzenia, wartościowanie,
kategorie. Turniej szachowy.

seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Zakres szkolenia
Adresaci

nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Uwagi

Terminy ustalone zostaną po konsultacjach z zainteresowanymi.

Program – Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom
Treści programu obejmują zagadnienia dotyczące warsztatu pracy nauczyciela
bibliotekarza, warsztatu informacyjnego biblioteki oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego
korzystania z elektronicznych źródeł informacji. Program zawiera też formy pracy z uczniami
promujące edukację czytelniczą, kulturalną i regionalną z wykorzystaniem innowacyjnych
metod nauczania: kamishibai i czytania wrażeniowego.
Cel ogólny:
Wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Cele szczegółowe:
 wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo,
 wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej,
 doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Adresaci:
 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
 nauczyciele bibliotekarze,
 uczniowie (klasy szkolne oraz oddziały przedszkolne z opiekunami).

FD-155

Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie OPAC
WWW, poznanie czytelni IBUK Libra oraz cyfrowej wypożyczalni
międzybibliotecznej ACADEMICA

seminarium
Zakres szkolenia

Termin: 15 listopada 2019,
bezpłatne
godz. 15.00–17.15
Doskonalenie umiejętności korzystania z katalogu elektronicznego OPAC
WWW, czytelni IBUK Libra oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej.
Liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Rutkowska
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Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie
OPAC WWW i czytelni IBUK Libra

FD-156

Termin: wrzesień – grudzień
bezpłatna
2019
Zdobycie wiadomości i doskonalenie umiejętności korzystania z katalogu
elektronicznego OPAC WWW, samodzielne wyszukiwanie przydatnej
literatury, tworzenie strategii wyszukiwawczych. Zapoznanie
z funkcjonowaniem czytelni IBUK Libra i podstawowymi funkcjami
wypożyczalni międzybibliotecznej Academica.

lekcja biblioteczna

Liczba godzin dyd.: 1

Zakres szkolenia

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Rutkowska

Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające uczniom
bibliotekę pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem

FD-157
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Termin: wrzesień 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Droga książki: od zakupu do czytelnika. Zbiory i usługi biblioteczne.
Warsztat informacyjny biblioteki.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

W świecie baśni i bajeczek

FD-158
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Termin: wrzesień – grudzień
bezpłatna
2019
Zabawy edukacyjne nawiązujące do znanych bajek: układanie puzzli,
skojarzenia, odgadywanie tytułów bajek i baśni, rozwiązywanie zagadek.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska

FD-159

Poznajemy regionalnych twórców kultury – „Zasłużeni dla miasta
Suwałki” – spotkanie autorskie z Grażyną Serafin

spotkanie autorskie

Liczba godzin dyd.: 2

Termin: październik 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Prezentacja twórczości regionalnej pisarki dla dzieci Grażyny Serafin.
Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz postaw patriotycznych
dzieci na podstawie książki Grażyny Serafin „10/100/300”.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas II–IV szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska / Elżbieta Kozłowska, Grażyna Serafin
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FD-160

Zasady poprawnego korzystania z poczty elektronicznej

Zakres szkolenia

Termin: październik – listopad
bezpłatna
2019
Ogólne zasady odpowiedzialnego i bezpiecznego porozumiewania się przez
Internet. Savoir-vivre komunikacji mailowej w praktyce.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VIII szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska

lekcja biblioteczna

FD-161
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Liczba godzin dyd.: 1

Prawo autorskie, czyli pokaż, co potrafisz
Termin: październik 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Prawa osobiste i prawa majątkowe. Przykłady dozwolonego użytku.
Domena publiczna.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-162
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

„Dlaczego ludzie…? Dlaczego ja…nie czytam?”
O barierach czytelniczych i powodach czytania
Termin: październik 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Przyczyny nieczytania. Powody, dla których warto czytać. Zobowiązania
czytelnicze.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-163
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Bajki-pomagajki dla małych złośników
Termin: październik – grudzień
bezpłatna
2019
Spotkanie z bajką terapeutyczną „Jeżyk Robert i jego problem”. Poznanie
ciekawych sposobów radzenia sobie ze złością. Praca manualna –
wykonanie jeża.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska
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FD-164
seminarium

Zainspiruj się – kreatywne metody pracy z czytelnikiem
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 18 listopada 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Żywa biblioteka. Nowoczesne metody pracy z książką i czytelnikiem.

Adresaci

zainteresowani bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

Uwagi

Seminarium odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym
w Augustowie, al. Kard. Wyszyńskiego 3.

FD-165
warsztaty

Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: listopad 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wpływ ilustracji i głośnego czytania na rozwój czytelnictwa u małego
dziecka. Historia i technika kamishibai oraz sposoby jej wykorzystania
w pracy z dziećmi. Tworzenie opowiadania i przekładanie go na obraz.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-166
lekcja biblioteczna

Netykieta w komunikatorach i mediach społecznościowych
Liczba godzin dyd.: 1

Termin: listopad 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Media społecznościowe w życiu dzieci i młodzieży – funkcje i zagrożenia.
Odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z mediów. Najważniejsze zasady
netykiety, internetowego savoir-vivre’u.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Beata Niedźwiecka

„W słonecznej Gruzji”

FD-167
spotkanie autorskie

Liczba godzin dyd.: 2

Termin: listopad 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Po drogach i bezdrożach słonecznej Gruzji – relacja z podróży Zofii
Piłasiewicz, autorki książki „Gruzja. W pół drogi do nieba”.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska / Zofia Piłasiewicz
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FD-168
seminarium

Jak dokumentować pracę biblioteki szkolnej
Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 26 listopada 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Dokumentowanie pracy biblioteki – tradycyjne i elektroniczne. Ewidencja
wpływów i ubytków. Selekcja i skontrum zbiorów.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka

Jak powstaje książka

FD-169
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Termin: listopad 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Zawody ludzi pracujących nad powstaniem książki. Ciekawostki związane
z książką.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas V–VI szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

FD-170
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Bądź bezpieczny w sieci!
Termin: listopad 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Zagrożenia związane z nadużywaniem Internetu. Interaktywna gra
decyzyjna.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas VI–VII szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska

FD-171
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Bezpieczny profil na Facebooku!
Termin: listopad 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Jak utworzyć bezpieczne konto na Facebooku. Niebezpieczne zachowania
w sieci. Jak chronić swoją prywatność w Internecie.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas VII–VIII szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka
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Zagubieni w świecie reklamy i mediów

FD-172
lekcja biblioteczna

Zakres szkolenia

Termin: listopad 2019 –
bezpłatna
styczeń 2020
Poznanie wpływu reklamy na psychikę dzieci i przyczyn „zagubienia się”
w świecie rzeczywistym. Uświadomienie skutków uzależnienia od gier
komputerowych, Internetu, telewizji. Wskazanie alternatywnych
sposobów spędzania wolnego czasu.
Liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka

FD-173

Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom

seminarium

Liczba godzin dyd.: 3

Termin: 3 grudnia 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zagrożenia w sieci. Bezpieczny profil na Facebooku. Nadużywanie
a uzależnienie od mediów. Rola bibliotekarza w promowaniu
bezpieczeństwa w sieci.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka

FD-174
lekcja biblioteczna

„Pani Zamieć” – zajęcia literackie z teatrzykiem Kamishibai
Liczba godzin dyd.: 1

Termin: grudzień 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Teatrzyk Kamishibai jako forma rozwijania kompetencji czytelniczych
i językowych dzieci. Prezentacja bajki „Pani Zamieć”. Zabawy edukacyjne
związane z tematem bajki.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Beata Niedźwiecka
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Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia
......................................................
(pieczęć szkoły/przedszkola)

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami.

Tytuł formy doskonalenia
Kierownik formy
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Data urodzenia
4. Miejsce urodzenia
5. Adres e-mail
6. Nr telefonu
7. Nazwa i adres szkoły/przedszkola
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1)
posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezes UODO.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045) oraz zawiera niezbędne
dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną
usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa
w szkoleniu; w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została
wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym.
Powyższe dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
zakwalifikowania na szkolenie, wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania zaświadczenia (o ile dotyczy).
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. szkolenie.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz
nie będą przekazywane do państw trzecich.
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji i udziału w ww. szkoleniu.

TAK NIE
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie się
na kurs jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas
szkolenia, w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach
CEN w Suwałkach, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

....................................................................
(data i czytelny podpis nauczyciela)
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V.

Kurs kwalifikacyjny

KK-1
kurs kwalifikacyjny

Zakres kursu

Adresaci
Kierownik kursu
/prowadzący
Uwagi

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą
termin: październik 2019 –
1100 zł
kwiecień 2020
Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się
i rozwoju indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider
w środowisku. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne
w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym
rozwojem zawodowym.
nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania
stanowisk kierowniczych w oświacie, wicedyrektorzy nieposiadający
takich kwalifikacji
Lidia Kłoczko / Jan Bielecki, Lidia Kłoczko, Andrzej Matusiewicz, Jarosław
Cezary Słabiński, Joanna Soćko
Kurs kończy się złożeniem pracy dyplomowej obejmującej wybrane
zagadnienie tematyczne z zakresu programu kursu.
Możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach.
liczba godzin dyd.: 210
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Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny
Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami.

Nazwa kursu kwalifikacyjnego
1. Imię (imiona)
2. Nazwisko
3. Data urodzenia
4. Miejsce urodzenia
5. Adres e-mail
6. Nr telefonu
7. Adres do korespondencji
8. Nazwa i adres szkoły/przedszkola
9. Poziom i kierunek wykształcenia
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1)
posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezes UODO.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045) oraz zawiera niezbędne
dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną
usunięte po upływie jednego miesiąca po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz wystawieniu świadectwa ukończenia
kursu kwalifikacyjnego; w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym
została wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie
publicznym. Powyższe dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz
zakwalifikowania na kurs, wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania świadectwa ukończenia kursu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. kurs.
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu,
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz nie
będą przekazywane do państw trzecich.
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
rekrutacji i udziału w ww. kursie kwalifikacyjnym.

TAK NIE
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie się
na kurs jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zrobionych zdjęć podczas kursu,
w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach CEN
w Suwałkach, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1231).

.....................................................................
(data i czytelny podpis nauczyciela)

64

VI.

Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy dla nauczycieli oraz pracowników
niebędących nauczycielami wszystkich typów szkół
i placówek
1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących
pracownikami – 16 godz. dydaktycznych.
2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych – 8 godz. dydaktycznych.
3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych
– 8 godz. dydaktycznych.
4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących
zadania tej służby – 32 godz. dydaktyczne.
5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP
– 16 godz. dydaktycznych.
6. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 8 godz. dydaktycznych.

Terminy szkoleń oraz odpłatność za szkolenia do uzgodnienia.
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VII. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli
na terenie szkoły/przedszkola
Lp.
1
2

Tematyka zajęć
Szkoła dialogu, czyli o komunikacji we współczesnej
szkole
Nowa podstawa programowa w szkole
ponadpodstawowej

Liczba
godzin

Prowadzący

3

Jan Bielecki

3

Jan Bielecki

3

Techniki wspierające uczenie się

3

Jan Bielecki

4

Mediacje szkolne i rówieśnicze

3

Jan Bielecki

5

Jak nauczyć uczniów odpowiedzialności za proces
uczenia się, zaangażować i zmotywować do pracy

3

Justyna Bober

6

Odwrócona klasa, czyli zmiana roli nauczyciela

2

Justyna Bober

2

Justyna Bober

2

Justyna Bober

7
8

Smartfon w rękach nauczyciela i ucznia – jak wykorzystać
dostępne technologie w edukacji
Cieszmy się z błędów – zmiana nastawienia ucznia
i nauczyciela do popełniania błędów – błędy jako ważna
część procesu uczenia się

Dorota HołowniaDudek
Dorota HołowniaDudek

9

Priorytet szkoły – umiejętność uczenia się

4

10

Pozytywna dyscyplina – stop dla NIE w szkole

3

11

GPS – KK, czyli nawigacja po kompetencjach kluczowych

5

Dorota HołowniaDudek

12

Oceniać kształtująco – to działa! Do dzieła!

5

Dorota HołowniaDudek

13

Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej –
projekt, narzędzia, analiza danych, raport

4

Lidia Kłoczko

4

Lidia Kłoczko

2

Lidia Kłoczko

3

Dorota Koncewicz

3

Dorota Koncewicz

3

Dorota Koncewicz

3

Jolanta Kubrak

14
15
16
17
18
19
66

Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie
strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej
Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju
uczniów – w ramach spotkania 30-minutowa prelekcja
dla rodziców o współpracy ze szkołą
Praca z uczniem trudnym wychowawczo – elementy
socjoterapii dla nauczycieli
Jak pracować z rodzicami w zakresie profilaktyki
uzależnień
Pokonywanie trudności szkolnych dziecka we współpracy
z rodzicami
Projekt edukacyjny w szkole podstawowej jako narzędzie
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów

20

Metody nauczania uwzględniające różne style uczenia
się uczniów

3

21

Uczeń migrujący w szkole i klasie

2

22

Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla
nauczyciela

2

23

Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli

2

24

Rodzice i nauczyciele – partnerstwo dla dobra dziecka

4

25

Konstruowanie programu – metodologia

3

26

Innowacyjne metody rozwijania zainteresowań
czytelniczych

3

27

Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy
obywatelskie i patriotyczne?

3

Jarosław Cezary
Słabiński

28

Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy
i sprawdzanie efektów kształcenia

2

Jarosław Cezary
Słabiński

29

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów
– jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji

2

Jarosław Cezary
Słabiński

30

Organizacja wycieczek szkolnych

2

Jarosław Cezary
Słabiński

31

Zapewnianie bezpieczeństwa w szkole

2

Jarosław Cezary
Słabiński

32

Sposoby zapobiegania cyberprzemocy

2

Jarosław Cezary
Słabiński

33

Tworzenie IPET-u zadaniem całego zespołu uczącego
ucznia

2

Joanna Stabińska

2

Joanna Stabińska

2

Joanna Stabińska

34
35

Narkotyki, dopalacze – jak chronić przed nimi dzieci
i młodzież?
Jak uczyć, żeby nauczyć – na czym polega skuteczna
edukacja?

Jolanta Kubrak
Andrzej
Matusiewicz
Andrzej
Matusiewicz
Andrzej
Matusiewicz
Danuta Moroz
Andrzej Staszczyk
Barbara
Radziszewska
Barbara
Radziszewska

36

Jak budować relacje wychowawca – rodzic?

2

Joanna Stabińska

37

Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego

4

Andrzej Staszczyk

38

Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu”

2

Andrzej Staszczyk

39

Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki
cyberprzemocy

3

Andrzej Staszczyk

40

Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom

2

Andrzej Staszczyk

41

Eksperymenty w szkole podstawowej

5

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz
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42
43
44
45

68

Konstruowanie programów nauczania według nowej
Podstawy programowej kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego
Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej
lub bloga przez zespół
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
interaktywnego
Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących

10

Andrzej Staszczyk

15

Andrzej Staszczyk

15
5

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz
Grzegorz
Wilczyński

Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szkole/przedszkolu

....................................................
(pieczęć szkoły/przedszkola)

Szkoła/przedszkole ......................................................................................................................
nazwa

...................................................................................................................................................................
adres

NIP

...................................................................................................................................................................
nr tel. kontaktowego

e-mail

Temat szkolenia ..........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Proponowany termin szkolenia1 .................................................................................................
Liczba godzin .........................
Liczba uczestników .....................
Zobowiązuję się do opłacenia faktury za zrealizowaną usługę w terminie wskazanym przez Centrum.
Jednocześnie akceptuję fakt, że w trakcie szkolenia Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo
wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu szkolenia w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej wystąpień
i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach CEN w Suwałkach, na stronie internetowej cen.suwalki.pl
oraz innych serwisach prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

............................................................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły/przedszkola)

1

Uwaga! Realizacja szkolenia nastąpi po uzgodnieniu terminu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
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VIII. Informacja o nauczycielach konsultantach i bibliotekarzach
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji:
mgr Jan Bielecki

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: jan.bielecki@cen.suwalki.pl

obszar działań






mediacje w szkole/placówce oświatowej,
wolontariat w szkole,
innowacje pedagogiczne,
program eTwinning

mgr Justyna Bober

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: justyna.bober@cen.suwalki.pl

obszar działań








nauczanie języka polskiego i angielskiego,
neurodydaktyka i tutoring,
rozwijanie kompetencji kluczowych,
motywowanie i wspieranie ucznia i nauczyciela w rozwoju,
personalizacja nauczania,
TIK w edukacji

mgr Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciel konsultant

nr pokoju 2

e-mail: dorota.holownia@cen.suwalki.pl

obszar działań

 ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia,
 umiejętności i kompetencje kluczowe w świetle nowej
podstawy programowej,
 dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce,
 metodyka nauczania języka angielskiego,
 realizacja podstawy programowej w szkołach
podstawowej i ponadpodstawowej – język obcy
nowożytny

mgr Waldemar Jabłoński

nauczyciel konsultant

nr pokoju 13

e-mail: waldemar.jablonski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 edukacja matematyczna,
 nowoczesne technologie w szkole,
 podejmowanie działań innowacyjnych

mgr Grzegorz Kalejta

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: grzegorz.kalejta@cen.suwalki.pl

obszar działań
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 nauczanie religii w szkole,
 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu,
 nauczanie techniki w szkole

mgr Lidia Kłoczko

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
nauczyciel konsultant

nr pokoju 112

e-mail: lidia.kloczko@cen.suwalki.pl

obszar działań

 edukacja polonistyczna,
 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły,
 planowanie pracy dydaktycznej, stosowanie metod
rozwijających aktywność uczniów,
 ocenianie osiągnięć uczniów – kształtujące i sumujące,
analiza wyników nauczania, uczenia się,
 ewaluacja wewnętrzna, autoewaluacja pracy nauczyciela,
wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szkoły
i rozwoju osobistego,
 awans zawodowy nauczycieli

mgr Dorota Koncewicz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 3

e-mail: dorota.koncewicz@cen.suwalki.pl

obszar działań









praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
edukacja zdrowotna,
kształcenie zawodowe,
przygotowanie do egzaminu zawodowego,
pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne,
ewaluacja wewnętrzna,
awans zawodowy nauczycieli

mgr Elżbieta Kozłowska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: elzbieta.kozlowska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 udostępnianie zbiorów,
 informacja bibliograficzna i biblioteczna,
 metody pracy z czytelnikiem

mgr Jadwiga Krzyżewska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 8

e-mail: jadwiga.krzyzewska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 metodyka wychowania przedszkolnego,
 edukacja wczesnoszkolna,
 aktywizujące metody i techniki w edukacji

mgr Jolanta Kubrak

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

e-mail: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl

obszar działań

 edukacja polonistyczna,
 realizacja podstawy programowej w szkołach podstawowej
i ponadpodstawowej – język polski,
 projekt edukacyjny w szkole,
 analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
 rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

mgr Andrzej Matusiewicz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

e-mail: andrzej.matusiewicz@cen.suwalki.pl

obszar działań

 innowacje pedagogiczne w szkole,
 promocja szkoły i budowanie jej wizerunku,
 samorząd uczniowski w szkole
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mgr Danuta Moroz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 8

e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl


obszar działań

realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej
oraz z informatyki,
zastosowania tablicy interaktywnej,
rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez
eksperymentowanie i doświadczenia,
ocenianie wspierające rozwój ucznia w edukacji
wczesnoszkolnej,
współpraca szkoły z rodzicami






mgr Beata Niedźwiecka

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: beata.niedzwiecka@cen.suwalki.pl

obszar działań






udostępnianie zbiorów,
informacja bibliograficzna i biblioteczna,
wypożyczenia międzybiblioteczne,
metody pracy z czytelnikiem

mgr Marcin Orzechowski

nauczyciel konsultant

nr pokoju 6

e-mail: marcin.orzechowski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 wychowanie fizyczne,
 promocja aktywnego, zdrowego stylu życia,
 aktywność ruchowa, gry, zabawy sportowe

mgr Cecylia Radzewicz

kierownik Biblioteki, nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 7

e-mail: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl

obszar działań

 organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną,
 udostępnianie i przechowywanie zbiorów,
 metody pracy z czytelnikiem

mgr Barbara Radziszewska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 3
obszar działań

e-mail: barbara.radziszewska@cen.suwalki.pl
 organizacja, planowanie, ewaluacja pracy pedagogicznej

nauczyciela bibliotekarza,
 tworzenie programu, projektu oraz innowacji

rozwijających nawyk czytania i uczenia się,
 awans zawodowy nauczyciela

mgr Barbara Rutkowska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: barbara.rutkowska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 wypożyczenia międzybiblioteczne,
 udostępnianie zbiorów,
 informacja bibliograficzna i biblioteczna

mgr Katarzyna Romanowska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: katarzyna.romanowska@cen.suwalki.pl

obszar działań
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 udostępnianie zbiorów,
 informacja bibliograficzna i biblioteczna,
 metody pracy z czytelnikiem

mgr Jarosław Cezary Słabiński

wicedyrektor, nauczyciel konsultant

nr pokoju 109

e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 nowe technologie w nauczaniu, wykorzystanie
smartfonów i tabletów w szkole,
 innowacje pedagogiczne,
 wychowanie do wartości,
 bezpieczeństwo w szkole i w Internecie,
 organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku,
 koordynowanie merytoryczne Podlaskiej Platformy
Edukacyjnej

mgr Joanna Stabińska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 2

e-mail: joanna.stabinska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 edukacja włączająca,
 planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
w szkole

mgr inż. Andrzej Staszczyk

nauczyciel konsultant

nr pokoju 13

e-mail: andrzej.staszczyk@cen.suwalki.pl

obszar działań

 realizacja treści programowych z informatyki,
w tym zastosowania tablicy interaktywnej
i programowanie robotów,
 rozwijanie kompetencji kluczowych
poprzez eksperymentowanie i doświadczenia,
 organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia
zawodowego, doradztwo zawodowe

mgr Katarzyna Wiesława Urbańska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 7

e-mail: katarzyna.urbanska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 ewidencja, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów,
 informacja biblioteczna i bibliograficzna,
 metody pracy z czytelnikiem

mgr inż. Grzegorz Wilczyński

nauczyciel konsultant

nr pokoju 6

e-mail: grzegorz.wilczynski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli
kształcenia zawodowego,
 edukacja przez szachy w szkole
 marketing edukacyjny, promocja i wizerunek szkoły

mgr Grażyna Zawadzka

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 7

e-mail: grazyna.zawadzka@cen.suwalki.pl

obszar działań

 gromadzenie, ewidencja, selekcja i skontrum zbiorów
bibliotecznych,
 opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów,
 metody pracy z czytelnikiem
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Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach oferuje
 dostęp do zbiorów wypożyczalni i czytelni – książki pedagogiczne,
metodyczne, psychologiczne, z różnych dziedzin wiedzy i literatury
pięknej, multimedia (audiobooki, filmy i programy edukacyjne);
 dostęp do czytelni online na platformie IBUK Libra – ok. 1722 e-booków;
wśród publikacji znajduje się literatura przydatna dla nauczycieli
z zakresu dydaktyki i wychowania, poradniki, książki popularnonaukowe,
podręczniki akademickie, słowniki, literatura faktu, reportaże
i „coś do poczytania” dla każdego;
 dostęp do 256 egzemplarzy książek zakupionych dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3;
 wypożyczenia międzybiblioteczne tradycyjne oraz dostęp online
w systemie ACADEMICA do ponad 2 739 000 woluminów
zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym do ponad miliona
publikacji chronionych prawem autorskim;
 wyszukiwanie, zamawianie, rezerwację oraz prolongatę publikacji
bibliotecznych online poprzez katalog OPAC WWW;
 zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty;
 możliwość wskazywania do zakupu poszukiwanej literatury poprzez
wypełnienie formularza „Zaproponuj zakup książki” na stronie
internetowej placówki lub na miejscu w bibliotece;
 nieodpłatny dostęp do Internetu i skanera. Wydruki zeskanowanych
dokumentów są odpłatne;
 lekcje biblioteczne dla uczniów, uzupełniające realizację zadań
popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji i wykorzystanie
technologii komputerowych;
 konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną
dla nauczycieli bibliotekarzy;
 szkolenia dla zainteresowanych bibliotekarzy;
 szkolenia nauczycieli, w Państwa szkołach lub na terenie Centrum,
w zakresie korzystania z katalogu online zbiorów bibliotecznych.
Informacje i zgłoszenia:
cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl, tel. (87) 567 03 28 w. 102
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Laboratorium Innowacji i-Lab – to niekonwencjonalne miejsce spotkań i pracy
grupowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów, wyzwalające kreatywność
uczestników, wspierające generowanie innowacyjnych rozwiązań.
Laboratorium Innowacji jest adresowane do wszystkich, którzy chcą wykorzystać
potencjał interdyscyplinarnych zespołów w zakresie kreowania i poszukiwania
innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania zmianą, określania kierunków
rozwoju, planowania działań, generowania nowych propozycji programowych i promocji.

