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Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, 

niech rozpoczynający się 2020 rok będzie czasem spełniania osobistych marzeń, wielu 

sukcesów oraz satysfakcji z pracy z uczniami i wychowankami. 

Tradycyjnie przekazujemy do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Informator 

o formach doskonalenia na II semestr roku szkolnego 2019/2020. Pragniemy zainspirować 

Państwa do poszukiwania atrakcyjnych form realizacji podstaw programowych, stąd w naszej 

ofercie propozycje niekonwencjonalnych metod i sposobów na ciekawe lekcje, m.in. 

stosowanie gier dydaktycznych w nauczaniu, używanie aplikacji i narzędzi TIK do poznawania 

i utrwalania wiedzy, czy tworzenie z uczniami tematycznych lapbooków. Zachęcamy Państwa 

do udziału w proponowanych kursach, np. Podstawy mediacji dla nauczycieli, konferencjach 

– #RODO w edukacji, warsztatach, szkoleniach, seminariach oraz w formach oferowanych 

w ramach programów dla nauczycieli. W bieżącym roku realizujemy następujące programy: 

Klub Dyrektora, Katecheza szkolna w nurcie przemian we współczesnym świecie, Rozwijanie 

kompetencji czytelniczych ucznia, Program – Szachy dla edukacji – edukacja dla szachów, 

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom. Państwa uwagę kierujemy również na zajęcia 

i lekcje otwarte prowadzone przez nauczycieli doradców metodycznych oraz działające sieci 

współpracy i samokształcenia, pozwalające na dzielenie się sprawdzonymi rozwiązaniami, 

wypracowanymi pomysłami do wykorzystania w pracy dydaktycznej i wychowawczej. 

Zapraszamy Państwa do zapoznawania się z aktualnościami zamieszczanymi na naszej 

stronie internetowej cen.suwalki.pl, a w szczególności do czytania i współtworzenia 

„CENnych Wiadomości” – internetowego kwartalnika edukacyjnego Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach. Do szkół i przedszkoli będą nadal wysyłane aktualizowane 

comiesięczne zestawienia oferowanych form doskonalenia, w których mogą znaleźć się 

szkolenia nie ujęte w Informatorze. 

W imieniu własnym i pracowników Centrum zachęcam Państwa do współpracy 

z naszą placówką dla uzyskiwania wysokich osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych oraz 

obopólnej satysfakcji.  

 

 

Lidia Kłoczko 

 Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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I. 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. 

II. Formy doskonalenia 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych 
 
 

FD-1 Podstawy mediacji dla nauczycieli 

kurs Liczba godzin dyd.: 16 
Termin: 14 lutego 2020, 
godz. 14.00–19.30, 15 lutego 
2020, godz. 8.00–15.00 

120–150 
zł* 

Zakres szkolenia 
Podstawy prawne mediacji. Standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej. 
Diagnoza konfliktu. Komunikacja interpersonalna. Mediacje. Etapy 
mediacji. Warsztaty mediacyjne. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / Anna Ficek (Fundacja Unia Regionalnych Centrów Mediacji) 

Uwagi *Koszt kursu zależy od liczby uczestników. 

 
 

FD-2 Sztuka skutecznego porozumiewania 

szkolenie Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 18 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Umiejętności podstawowe w zakresie komunikacji. Sztuka radzenia sobie 
w sytuacjach konfliktowych. Sztuka porozumiewania się w szkole i rodzinie. 
Przykłady i praktyczne ćwiczenia. 

Adresaci wychowawcy klas, nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 
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FD-3 Środki psychoaktywne popularne wśród młodzieży 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: kwiecień 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Miejsce profilaktyki uzależnień w szkolnym programie wychowawczo-
profilaktycznym. Substancje psychoaktywne: rodzaje, podział, działanie, 
zagrożenia. Rodzaje uzależnień, etapy rozwoju uzależnienia. Procedury 
postępowania w przypadkach ujawnienia posiadania lub używania 
substancji psychoaktywnych. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw 

obywatelskich i patriotycznych 
 
 

FD-4 Filmowa recepta na dobre relacje w klasie i w grupie rówieśniczej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 13 lutego 2020, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Postawa uczniów wobec rówieśników. Jak uczyć empatii. Zagadnienia 
etyczne w rozmowach z wychowankami – wykorzystanie filmu  
S. Chbosky’ego „Cudowny chłopak”. 

Adresaci wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-5 Ceremoniał szkolny 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 17 lutego 2020,  
godz. 14.30–16.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

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. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele odpowiedzialni za ceremoniał 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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FD-6 

Zagrajmy w historię Polski – 

komputerowa gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” 
jako innowacyjne narzędzie nauczania historii 

konferencja Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 14.00–16.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Prezentacja gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość” jako 
innowacyjnego narzędzia nauczania historii Polski lat 1918–2018 oraz 
kształtowania postaw patriotycznych. Wykorzystanie gry w edukacji 
wczesnoszkolnej oraz nauczaniu historii w szkole podstawowej  
i ponadpodstawowej – przykłady zastosowania. Gra poza szkołą. 

Adresaci 
dyrektorzy szkół oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i historii szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak / Jolanta Kubrak, Jan Bielecki, Małgorzata Pol 

 
 

FD-7 Rodzic w szkole – wyzwania i perspektywy  

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 11 marca 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Pokonywanie trudności szkolnych we współpracy z rodzicami. Rodzice – 
pierwsi nauczyciele ucznia. Skuteczna komunikacja nauczyciela z rodzicem. 
Współpraca z Radą Rodziców. 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz / Dorota Hołownia-Dudek, Dorota Koncewicz, Andrzej 
Matusiewicz, Joanna Stabińska 

 
 

FD-8 

Gramy w historię – 

komputerowa gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” 

w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 24 marca 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Gra edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” – innowacyjne 
narzędzie nauczania historii Polski lat 1918–2018 oraz kształtowania 
postaw patriotycznych. Propozycje metodyczne wykorzystania gry w pracy 
z uczniami klas I-III. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak  
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FD-9 Dydaktyczna i wychowawcza rola muzeów 

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 16 kwietnia 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Oferta wystawiennicza i edukacyjna Muzeum Okręgowego w Suwałkach 
oraz Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Możliwości jej 
wykorzystania w dydaktycznej i wychowawczej pracy szkół. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak / pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach 

 
 

FD-10 Czym jest sukces? – krótkie filmy i reklamy w nauczaniu wartości 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 13 maja 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 

w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 
 

Historia i wiedza o społeczeństwie 
 
 

FD-11 Propaganda niemiecka i sowiecka do 1945 roku 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 4 lutego 2020,  
godz. 13.00–15.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Wykład nt. „Propaganda niemiecka i sowiecka do 1945 roku”. Dyskusja. 
Prezentacja tek edukacyjnych i wydawnictwa IPN. 

Adresaci 
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / Radosław Wnorowski (IPN w Białymstoku) 

Uwagi 
Seminarium organizowane we współpracy z Oddziałowym Biurem Edukacji 
Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. 
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FD-12 

Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej – 
analiza i interpretacja dzieła sztuki na lekcjach historii  

i wiedzy o społeczeństwie 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 11 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Praca z materiałem ilustracyjnym w kontekście wymagań podstawy 
programowej. Schemat i zasady tworzenia opisu źródła ikonograficznego. 

Adresaci 
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się także w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży 
– 25 lutego 2020. 

 
 

FD-13 Międzymorze – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 18 lutego 2020, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia Pojęcie „międzymorza”. Obszar międzymorza i jego cechy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN w Białymstoku) 

 
 

FD-14 Teoria sekularyzacji w warunkach polskich 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 17 marca 2020, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia Teoria sekularyzacji. Proces sekularyzacji w Europie. Polska a sekularyzacja. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN w Białymstoku) 

 
 

FD-15 
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii  

w kontekście obowiązującej podstawy programowej 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 24 marca 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a kompetencje kluczowe. Metody i techniki 
kształcenia kompetencji kluczowych. Przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci 
nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

Uwagi Miejsce realizacji seminarium – Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. 



12 
 

 

FD-16 Melodie i pieśni historyczne 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 21 kwietnia 2020, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia Pieśni i melodie amerykańskie oraz europejskie. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN w Białymstoku) 

 
 

FD-17 Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego dla regionu 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: kwiecień 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Funkcjonowanie dawnych parafii Suwalszczyzny – odpowiedników 
współczesnych gmin. Sieć miejska do XVIII wieku. Prezentacja książki  
„Od Janówki przez Suwałki, Kalwarię, Wiłkowyszki do Pilwiszek. Obszar 
dekanatu Olwita do końca XVIII”. 

Adresaci nauczyciele historii i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / dr Tomasz Naruszewicz 

Uwagi Podczas spotkania można będzie nabyć prezentowaną książkę. 

 
 

FD-18 
Wojsko i jego rola w Suwałkach i na Suwalszczyźnie  

w XIX i XX wieku 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Rosyjskie garnizony na Suwalszczyźnie na przełomie XIX i XX wieku. 
Garnizony w Augustowie i Suwałkach w okresie międzywojennym.  
Wpływ wojska na życie lokalnych społeczności. Prezentacja książki 
„Garnizon w Suwałkach 1922–1939”. 

Adresaci nauczyciele historii i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / dr Krzysztof Skłodowski (Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach) 

Uwagi 
Podczas spotkania będzie można nabyć książkę „Garnizon w Suwałkach 
1922–1939”.  
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Język polski 
 

FD-19 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 9 
(3 x 3 godz. dyd.) 

Termin pierwszego 
spotkania: 6 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Ciekawe, mniej znane metody pracy, przygotowanie ucznia do egzaminu 
ósmoklasisty, wymiana doświadczeń. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Trzy trzygodzinne seminaria. Temat główny pierwszego spotkania  
w II półroczu: opowiadanie twórcze jako wypowiedź pisemna. Kolejne 
tematy zajęć oraz terminy spotkań zostaną ustalone z uczestnikami. 

 
 

FD-20 
Znane i mniej znane metody pracy nauczyciela polonisty  

w nowej odsłonie 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 12 
(4 x 3 godz. dyd.) 

Termin pierwszego 
spotkania: 11 lutego 2020,  
godz. 16.00–18.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Metody, narzędzia dydaktyczne i techniki pracy efektywnie wspierające 
uczniów zdolnych (i nie tylko). Praktyczne pomysły na własne lekcje 
z uczniem zdolnym oraz z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Propozycje opracowania 
nowych lektur. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami. Wsparcie 
merytoryczne. Tematyka wskazana przez uczestników. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Teresa Zaforymska 

Uwagi 
Zajęcia będą odbywać się w Szkole Podstawowej nr 2 w Suwałkach  
(I piętro, sala nr 107) i będą miały formę trzygodzinnych spotkań, 
odbywających się do maja, raz w miesiącu. 

 
 

FD-21 Tablica interaktywna nie tylko do pisania 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 12 lutego 2020, 
godz. 15.00–18.00 

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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FD-22 
Zagrajmy w „Pana Tadeusza”, czyli gry dydaktyczne  

zachęcające do czytania lektur szkolnych 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 24 lutego 2020, 
godz. 15.00–19.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Planszowe i karciane gry dydaktyczne jako narzędzia motywujące do 
uważnego czytania lektur. Cele dydaktyczne osiągane dzięki zastosowaniu 
gier. Gry przygotowane do wybranych lektur obowiązkowych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak  

 
 

FD-23 Retoryka w praktyce. Lekcje przekonującego mówienia – cz. I 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 5 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Co o mnie mówi sposób mego komunikowania? Jak skupić uwagę 
słuchacza. Budowanie argumentacji. Propozycje ćwiczeń dla uczniów. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Tematyka realizowana będzie podczas dwóch spotkań. Można wziąć udział 
w jednej części zajęć lub w obu. 

 
 

FD-24 
Lektura obowiązkowa:  

Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: 12 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie uczniów do lektury powieści. Problematyka, którą warto 
podjąć omawiając lekturę. Formy wypowiedzi pisemnej ćwiczone  
na podstawie powieści. Ciekawe lekcje z lekturą. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-25 Lektura w pudełku i inne pomysły 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 18 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Ciekawe pomysły na omawianie tekstów literackich: lektura w pudełku, 
na wieszaku, lapbooki i inne sposoby na omawianie lektur. Pomysły 
na powtórkę lektur przed egzaminem.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 
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FD-26 
Nowe formy wypowiedzi pisemnej w czteroletnim liceum  

i pięcioletnim technikum 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 6 Termin: 28 marca 2020 20 zł 

Zakres szkolenia 

Wyznaczniki gatunkowe szkicu krytycznego, szkicu interpretacyjnego, 
wypowiedzi argumentacyjnej oraz interpretacji porównawczej. 
Projektowanie ćwiczeń do kształcenia umiejętności wypowiadania się  
w nowo poznanych formach. Redagowanie tematów prac pisemnych  
w nowej formule oraz planów kompozycyjnych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak / Maria Bartnicka (Miejski Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Białymstoku) 

 
 

FD-27 Jak budować interesującą opowieść? – warsztaty twórczego pisania 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 2 kwietnia 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Co przyciąga uwagę czytelnika? Jak pisać o emocjach, jakimi obrazami się 
posługiwać? Wykorzystanie storytellingu w rozwijaniu umiejętności 
twórczego pisania. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-28 Pisać każdy może – od opisu do … 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 15 kwietnia 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Nieszablonowe pomysły na rozwijanie umiejętności pisania – 
wykorzystanie kart pracy, map myśli, myślografii, kolorów, pisanie 
w grupie i pisanie indywidualne. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

FD-29 Retoryka w praktyce. Lekcje przekonującego mówienia – cz. II 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 14 maja 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie wystąpienia i jego wygłoszenie. Sztuka prowadzenia 
rozmowy. Jak przekonać słuchaczy. Propozycje ćwiczeń dla uczniów. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 
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FD-30 Dzień pustej klasy – podchody i gry terenowe na języku polskim 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 10 czerwca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie kodów QR do zadań typu: podchody, gra szkolna/miejska, 
gra typu Scavenger Hunt, wykorzystanie aplikacji taleblazer. Pomysły 
na omawianie tekstów literackich poza murami szkoły. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

Język angielski 
 
 

FD-31 

Oxford University Press w CEN w Suwałkach 
I sesja: Nie wystarczy tylko uczyć, czyli o nauczaniu włączającym 

w klasach I-III szkoły podstawowej 
II sesja: Assessment in primary classroom – more than simply testing 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 13 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Pomysły i strategie pracy wspomagające włączanie wszystkich uczniów 
w proces nauki. Pomysły i strategie efektywnego oceniania 
i przekazywania informacji zwrotnej w klasie. Sposoby na zastosowanie 
strategii oceniania dla maksymalnej korzyści ucznia przy jednoczesnym 
zapewnieniu skutecznego przygotowania do egzaminu. 

Adresaci 
I sesja: nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej. 
II sesja: nauczyciele języka angielskiego w klasach IV-VIII. 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek / Katarzyna Dmitrów (Senior ELT Consultant, 
Oxford University Press) 

 
 

FD-32 Flipped classroom – odwrócona lekcja na języku angielskim 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 15.00–18.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie tablicy interaktywnej i Internetu na lekcji języka 
angielskiego. Odwrócona lekcja. Jak przygotować i przeprowadzić lekcję, 
korzystając z materiałów online. Korzystanie z: aplikacji Edpuzzle, TedED, 
krótkich filmów, materiałów Khan Academy i innych. Wykorzystanie takich 
narzędzi jak Learningapps i Kahoot! do tworzenia lekcji i quizów. 
Przygotowanie odwróconej lekcji języka angielskiego. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 
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FD-33 
Kompetencje nauczyciela języka angielskiego pracującego  

z ‘young learners’ 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 26 lutego 2020, 
godz. 15.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Główne tezy, założenia i przekonania. Zasady nauczania języka 
angielskiego małych dzieci, w tym zasada integrowania nauki języka 
angielskiego z główną edukacją. Obalamy mity. Przykłady dobrych praktyk.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

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

 
 

FD-34 
SETI – sieć współpracy i samokształcenia  

nauczycieli języka angielskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 15  
(5 x 3 godz. dyd.) 

Termin: 28 lutego,  
godz. 15.00–17.15,  
27 marca, 24 kwietnia,  
29 maja i 26 czerwca 2020 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej. Przywództwo 
edukacyjne i innowacyjność nauczycieli. Doskonalenie języka angielskiego 
jako narzędzia komunikacji. Wzajemne doskonalenie nauczycieli w zakresie 
nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych oraz 
wykorzystania technologii. Wykorzystanie badań na temat rozwoju dziecka 
i rozwijania zdolności językowych. Angażowanie rodziców w proces 
edukacji. Język angielski w uczeniu innych przedmiotów. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

FD-35 21st century challenge – TIK dla anglistów 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 11 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Indywidualizacja zadań, wykorzystanie narzędzi TIK na lekcji i w pracy 
domowej ucznia, tworzenie quizów i testów, blended learning. Poznanie 
przydatnych aplikacji: np. learning apps, Socrative, quizziz, quizlet, genial.ly 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 
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FD-36 Innowacje pedagogiczne na lekcjach języka angielskiego  

konferencja Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 1 kwietnia 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Moduł 1: Zaczarowany świat Disneya – czyli jak przygotować 
i przeprowadzić innowację pedagogiczną, i zarazić dzieci pasją do czytania. 
Moduł 2: Pamięciowe wprawki – czyli jak rozwijać u uczniów umiejętność 
skutecznego uczenia się.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VIII 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek / Marta Wieszczycka (konsultant metodyczny 
Wydawnictwa Pearson) 

Uwagi 
Dla uczestników przewidziane są ciekawe materiały dydaktyczne 
Wydawnictwa Pearson.  

 
 

FD-37 
Let’s start the game! Gry planszowe jako narzędzie do rozwijania 

umiejętności mówienia na lekcji języka angielskiego  

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 20 maja 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Jak motywować uczniów do wypowiadana się na lekcjach języka 
angielskiego. Rola gier i zabaw w procesie lekcyjnym. Sprawdzone gry 
stymulujące komunikację werbalną u uczniów. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek / Adrianna Sierzputowska (Centrum Edukacji 
Nauczycieli w Łomży) 

 
 

Język litewski 
 
 

FD-38 Sieć współpracy nauczycieli języka litewskiego 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 12  
(4 x 3 godz. dyd.) 

Termin pierwszego 
spotkania: 17 lutego 2020,  
godz. 15.00–17.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wdrażanie nowej podstawy programowej języków mniejszości 
narodowych i etnicznych. Lekcje otwarte. Wymiana doświadczeń, 
materiałów dydaktycznych. 

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-39 Matura 2023 – tworzymy arkusz egzaminacyjny z języka litewskiego 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Struktura egzaminu maturalnego z języka litewskiego od roku 2023. 
Egzamin pisemny z języka litewskiego. Przykłady zadań egzaminacyjnych 
na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Konstruowanie zadań do pracy 
z uczniami. 

Adresaci nauczyciele języka litewskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 

 
 

Geografia i przyroda 
 

FD-40 Metody aktywizujące na lekcjach geografii i przyrody 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Metody pracy na lekcjach geografii i przyrody. Metody aktywizujące – 
przykłady ćwiczeń. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 
z wykorzystaniem narzędzi TOC. 

Adresaci nauczyciele geografii i przyrody w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Elżbieta Podbielska 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie, ul. Marii 
Konopnickiej 5 (I piętro, sala nr 105). 

 
 

FD-41 Lapbook na lekcjach geografii i przyrody 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Czym jest lapbook? Lapbook jako wspaniały sposób na naukę. Lapbookowe 
ABC, czyli jak zrobić lapbook. 

Adresaci nauczyciele geografii i przyrody w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Elżbieta Podbielska 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 w Augustowie, ul. Marii 
Konopnickiej 5 (I piętro, sala nr 105). 
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Wychowanie fizyczne 
 

FD-42 Zimowe zajęcia sportowe „Młodzi zdobywcy gór na Suwalszczyźnie” 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 11 lutego 2020, 
godz. 13.00–16.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Organizacja i przygotowanie zajęć z narciarstwa zjazdowego w ramach 
zajęć wychowania fizycznego. Nauka i doskonalenie podstawowych 
ewolucji technicznych z narciarstwa. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

Uwagi Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na stoku Dąbrówka lub Szelment. 

 

FD-43 Bezpieczeństwo na zajęciach szkolnych 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zasady bezpiecznego prowadzenia zajęć lekcyjnych. Przyczyny wypadków 
w szkolnym wychowaniu fizycznym. Zasady bezpieczeństwa w gimnastyce, 
lekkoatletyce i innych sportach zespołowych. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

 

FD-44 Gry i zabawy w nauczaniu minitenisa 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rola i znaczenie gier i zabaw w nauczaniu minitenisa. Zasady, metody  
i formy stosowane w nauczaniu minitenisa ziemnego. Przykłady 
podstawowych zabaw i gier w minitenisie.  

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski / Aleksandra Krukowska (Smile Tennis, instruktor 
tenisa ziemnego) 

 

FD-45 Gry i zabawy wprowadzające do tenisa ziemnego 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4  Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rola i znaczenie gier i zabaw w nauczaniu tenisa. Zasady, metody i formy 
stosowane w nauczaniu tenisa ziemnego. Przykłady podstawowych zabaw 
i gier w tenisie. 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski / Aleksandra Krukowska (Smile Tennis, instruktor 
tenisa ziemnego) 
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FD-46 Zajęcia z wychowania fizycznego z elementami badmintona 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4  Termin: kwiecień 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rola i znaczenie gier i zabaw w nauczaniu badmintona. Zasady, metody  
i formy stosowane w nauczaniu badmintona. ABC badmintona. Przykłady 
dobrych praktyk na lekcjach wychowania fizycznego. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski / Jerzy Szuliński (nauczyciel wychowania fizycznego, 
trener badmintona) 

 
 

FD-47 Zajęcia z wychowania fizycznego z elementami badmintona 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4  Termin: kwiecień 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rola i znaczenie gier i zabaw w nauczaniu badmintona. Zasady, metody  
i formy stosowane w nauczaniu badmintona. ABC badmintona. Przykłady 
dobrych praktyk na lekcjach wychowania fizycznego. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski / Jerzy Szuliński (nauczyciel wychowania fizycznego, 
trener badmintona) 

 
 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 

FD-48 Baw się z nami z literami i z liczbami 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 12 lutego 2020, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liter i liczb. Zabawy 
i gry na wprowadzanie i utrwalanie liter. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-49 Improwizacja w szkole – cz. I 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 18 lutego 2020, 
godz. 15.30–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Poznanie technik improwizacji teatralnej jako innowacyjnego narzędzia 
dydaktycznego wzmacniającego jedną z najważniejszych kompetencji 
kluczowych, jaką jest uczenie się. Wpływ impro na rozwój kreatywności 
dzieci. Budowanie relacji i współpracy w grupie. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Małgorzata Pol 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 
51 (I piętro, sala nr 251). Na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie. 

 
 

FD-50 Improwizacja w szkole – cz. II 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 11 marca 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Poznanie nowych, aktywizujących metod dydaktycznych. Rozwój 
umiejętności współpracy, szybkiego reagowania na niestandardowe 
sytuacje. Wpływ impro na świadomy odbiór i tworzenie sztuki. Wsparcie 
w procesie uczenia się uczniów. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Małgorzata Pol 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 
51 (I piętro, sala nr 251). Na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie. 

 
 

FD-51 Cudze chwalić pożytecznie – swoje obowiązek 

warsztaty Liczba godzin dyd. 5 Termin: 18 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych. Historia wybranych tradycji 
i zwyczajów. Dekoracje i ozdoby świąteczne. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-52 Gry edukacyjne wspomagające edukację matematyczną 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 19 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zapoznanie z grami i zabawami dydaktycznymi. Wykorzystywanie 
elementów gier w programach nauczania. Metody, reguły i strategie 
prowadzenia gier dydaktycznych. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-53 Eksperymenty i zabawy badawcze – część I 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: 25 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a eksperymentowanie. Wszystko o wodzie 
i powietrzu. Zabawy i eksperymenty z wodą, jajkiem i powietrzem. 

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-54 Kodowanie i programowanie w klasach I–III bez komputera 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 Termin: 30 marca 2020 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 
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FD-55 Tańce integracyjne jako metoda pracy z grupą 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 31 marca 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Tańce integracyjne jako metoda pracy z grupą. Poznanie tańców z różnych 
stron świata. Rozwijanie umiejętności nauczania tańców integracyjnych do 
tradycyjnych melodii różnych narodów, zastosowanie prostych i zarazem 
ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę 
poznanych tańców w grupach wielopokoleniowych. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Małgorzata Pol 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 5 w Suwałkach, ul. Klonowa 
51 (I piętro, sala nr 251). Na zajęcia należy zabrać wygodny strój i obuwie. 

 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 
 
 

FD-56 

Intuicyjne przyswojenie takich pojęć jak: „funkcja”, 
„monotoniczność”, tworzenie rysunków trójwymiarowych w szkole 

podstawowej – zastosowanie GeoGebry – cz. I 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 11 lutego 2020, 
godz. 14.00–16.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Elementy animacji w GeoGebrze. Aktywizacja uczniów poprzez 
eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą apletów GeoGebry i praca 
ze skryptami dla uczniów. Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu statystyki 
i geometrii. 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Waldemar Jabłoński 

 
 

FD-57 
Uczeń z trudnościami w nauce matematyki  

wynikającymi z dyskalkulii 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zdobycie niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności diagnozy  
i terapii zaburzeń w uczeniu się matematyki. Poszerzenie wachlarza 
umiejętności wspomagania procesu liczenia. 

Adresaci 
nauczyciele matematyki szkół podstawowych i inne osoby zainteresowane 
problematyką dyskalkulii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Alicja Sulima 

Uwagi 
Zajęcia odbędą się w Szkole Podstawowej nr 4 im. Henryka Sienkiewicza 
w Grajewie, sala 10 B, wejście od dyżurki. 



25

FD-58 

Intuicyjne przyswojenie takich pojęć jak: „funkcja”, 
„monotoniczność”, tworzenie rysunków trójwymiarowych w szkole 

podstawowej – zastosowanie GeoGebry – cz. II 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Elementy animacji w GeoGebrze. Aktywizacja uczniów poprzez 
eksperymentowanie, odkrywanie za pomocą apletów GeoGebry i praca 
ze skryptami. Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu statystyki i geometrii. 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Waldemar Jabłoński 

 
 

FD-59 
Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania wybranych zadań 

w szkole ponadpodstawowej – cz. I 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zastosowanie GeoGebry na zajęciach przygotowujących do matury 
z matematyki. Przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach związanych 
z czterema działami nowej postawy programowej: funkcje, ciągi, 
trygonometria oraz optymalizacja i rachunek różniczkowy.  

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Waldemar Jabłoński 

 
 

FD-60 
Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania wybranych zadań 

w szkole ponadpodstawowej – cz. II 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: kwiecień 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zastosowanie GeoGebry na zajęciach przygotowujących do matury 
z matematyki. Przykłady zastosowań GeoGebry na lekcjach związanych 
z czterema działami nowej postawy programowej: funkcje, ciągi, 
trygonometria oraz optymalizacja i rachunek różniczkowy.  

Adresaci nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Waldemar Jabłoński 

 
 

FD-61 Elementarne wiadomości z nauki o liczbach – dowodzenie twierdzeń 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Cechy podzielności liczb. Liczby pierwsze. Zadania arytmetyczne, dotyczące 
postaci rozważanych liczb w zapisie dziesiętnym. 

Adresaci nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Waldemar Jabłoński 
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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-62 Jak pobudzić twórcze myślenie uczniów 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 17 lutego 2020, 
godz. 15.30–18.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Kreatywność – motywacje i mity. Twórcze postawy nauczycieli. Metoda 
treningu kreatywności. Prezentacja Metody pięciu kroków. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-63 Aktywizujące metody i techniki w edukacji 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 19 lutego 2020,  
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Istota aktywizującego procesu nauczania. Wybrane aktywizujące metody 
i techniki. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele różnych specjalności 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-64 
Gry planszowe jako element integracji uczniów w szkole, 

wspomagający rozwijanie kompetencji kluczowych 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 25 lutego 2020, 
godz. 15.00–19.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Gra planszowa – budowanie zespołu. Diagnoza uczniów za pomocą gier 
planszowych. Sposoby pozyskiwania i doboru gier planszowych dla 
uczniów. Przykłady dobrych praktyk na zajęciach lekcyjnych. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski / Michał Cieślikowski (Stowarzyszenie „Planszówki  
na Suwalszczyźnie”), Grzegorz Wilczyński 
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FD-65 Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 11 marca 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Uczenie się a pamięć. Wskazówki dla pamięci. Warunki do nauki. Etapy 
skutecznego uczenia sią. Własny styl uczenia się. Jak zapamiętywać różne 
typy materiału. Przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-66 Innowacyjne działania edukacyjno-wychowawcze – dobre praktyki 

konferencja Liczba godzin dyd.: 5 Termin: 16 marca 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Niekonwencjonalne, atrakcyjne sposoby realizacji treści programowych  
i wychowawczych – prezentacja dobrych praktyk: questy, gry miejskie  
i szkolne, konkursy międzyszkolne. Zaprezentowane działania jako 
inspiracje innowacji pedagogicznych. 

Adresaci dyrektorzy szkół i zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak / Andrzej Matusiewicz, pracownicy Muzeum Okręgowego 
w Suwałkach, Oddziału IPN w Białymstoku, nauczyciele II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków na Obczyźnie w Augustowie 

 
 

FD-67 
Konferencja warsztatowa – Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem 

technologii – Program eTwinning 

konferencja Liczba godzin dyd.: 5 Termin: marzec 2020* bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Narzędzia TIK w edukacji – bezpłatne aplikacje wykorzystywane 
w projektach online, bezpłatne narzędzia TIK przydatne w edukacji, roboty 
edukacyjne, programy do kodowania i robotyki. Sposoby na ich 
wykorzystanie podczas lekcji. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie 

Uwagi 
*Data konferencji zostanie podana w zestawieniu form doskonalenia 
na marzec 2020. 
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FD-68 Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji 

szkolenie Liczba godzin dyd.: 4 Termin: marzec 2020 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. 

 
 

FD-69 ABC kreatywności 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 28 kwietnia 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zasady rozwoju kreatywności. Cechy myślenia dywergencyjnego. W jakich 
okolicznościach pojawia się flow? Metody kreatywne w szkole. Kreatywny 
warsztat pracy nauczyciela. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-70 Licz na siebie – matematycznie na języku polskim 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 29 kwietnia 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Próba zintegrowania treści polonistycznych z matematycznymi. 
Matematyczne inspiracje w tekstach literackich. Kształcenie umiejętności 
logicznego i krytycznego myślenia, wnioskowania i rozwiązywania 
problemów. Pomysły na zadania polonistyczno-matematyczne. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 
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Technologie informacyjno-komunikacyjne 
 
 

FD-71 TIK dla polonisty 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 15  
(5 x 3 godz. dyd.) 

Terminy spotkań: 5 lutego,  
godz. 15.00–17.15, 4 marca,  
1 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca 2020 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Narzędzia przydatne w pracy polonisty do przygotowywania lekcji, testów, 
quizów, wykorzystanie tablicy interaktywnej, smartfonów i tabletów, 
aplikacji: Padlet, Learning apps, Quizizz, Quizlet, genial.ly i thinglink, 
answergarden, mentimeter, programy do tworzenia komiksów i filmów. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

FD-72 #RODO w edukacji. Dzień ochrony danych osobowych 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 11 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Jak chronić swoje dane nie tylko od święta? Konsekwencje kradzieży 
tożsamości – minimalizowanie zagrożeń. Pomysły na zajęcia o ochronie 
danych osobowych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-73 Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego 

szkolenie Liczba godzin dyd.: 15 

Termin: 17 lutego,  
godz. 15.00–19.00,  
24 lutego,  
godz. 15.00–19.00,  
2 marca 2020 

30 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Podstawowe 
narzędzia. Tworzenie plansz interaktywnych. Tworzenie lekcji, ćwiczeń  
z wykorzystaniem multimediów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwagi Cykl trzech pięciogodzinnych spotkań. 
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FD-74 Narzędzia Microsoft dla nauczycieli 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5 
Termin: 18 lutego 2020, 
godz. 15.00–19.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Rozwiązania Microsoftu na zastosowanie TIK w edukacji. Narzędzia 
edukacyjne pakietu Office 365 Education. Aplikacja FlipGird i usługa 
Teams. Jak stworzyć własną aplikację na smartfony w systemie Android. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

 
 

FD-75 Podstawy programowania w Scratch 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 Termin: 9 i 16 marca 2020 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-76 
Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy  

i sprawdzanie efektów kształcenia 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Aplikacje internetowe umożliwiające motywowanie i zwiększanie 
zaangażowania uczniów podczas nauki. Tworzenie quizów i testów: 
Kahoot! Quizizz. Grywalizacja. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-77 Scratch dla zaawansowanych 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 8 
Termin: 15 i 22 kwietnia 
2020 

16 zł 

Zakres szkolenia 
Praktyczne ćwiczenia w środowisku programowania Scratch. Tworzenie 
złożonych programów. 

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek posiadający podstawową 
znajomość Scratcha 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 
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FD-78 Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 6 maja 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami 
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas 
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach. 
Lekcje otwarte. 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego, 
grajewskiego, sejneńskiego i suwalskiego uczestniczący w programie 
„Aktywna tablica” 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-79 Wiosenna akademia fotografii 

szkolenie Liczba godzin dyd.: 12 
Termin: 13, 20, 27 maja 
2020 

24 zł 

Zakres szkolenia 
Na ile ważny jest aparat fotograficzny? Ustawienia trybów pracy. Warto 
eksperymentować. Punkt widzenia – kompozycja obrazu. Praca 
ze światłem. Prawo autorskie. Publikowanie fotografii. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

Uwagi Cykl trzech czterogodzinnych spotkań. 

 
 

FD-80 Fotoksiążka – ciekawy sposób utrwalania pracy 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 10 czerwca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zakładanie konta w serwisie. Wybieranie projektu. Wstawianie 
i formatowanie zdjęć. Wstawianie opisów wydarzeń, dedykacji 
i komentarzy. Zlecanie wydruku. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 
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Doradztwo i kształcenie zawodowe 
 
 

FD-81 
Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia  

z zakresu doradztwa zawodowego 

seminarium 
Liczba godzin dyd.: 6  
(3 x 2 godz. dyd.) 

Termin pierwszego 
spotkania: 20 lutego 2020, 
godz. 15.00–16.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Praca z uczniem z SPE. Współpraca doradcy z rodzicami. Podsumowanie 
pracy sieci. 

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół realizujących zadania z zakresu 
doradztwa zawodowego niebędący doradcami zawodowymi, doradcy 
zawodowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Agnieszka Zackiewicz – doradca zawodowy,  
Dorota Koncewicz, Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwagi Kolejne terminy spotkań: 19 marca (2 godz.) i 29 kwietnia 2020 (2 godz.) 

 
 

FD-82 Warsztat pracy doradcy zawodowego w szkole podstawowej 

warsztaty  Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 9 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Warsztat diagnostyczny w pracy doradcy zawodowego. Rozmowa 
doradcza z uczniem. Tworzenie Indywidualnych Planów Działania. Gadżety 
w pracy doradcy zawodowego. Prezentacja metod pracy. 

Adresaci wychowawcy klas, doradcy zawodowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-83 

XI Konferencja Metodyczna dyrektorów i nauczycieli  
szkół zawodowych województwa podlaskiego  

„Kształcenie kompetencji zawodowych XXI wieku” 

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 17 kwietnia 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Normalizacja w szkole. Nowe podstawy programowe, organizacja 
kształcenia zawodowego. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński / pracodawcy i eksperci kształcenia zawodowego 
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Organizacja turystyki, krajoznawstwa i wypoczynku 
 
 

FD-84 Edukacja międzykulturowa – wyjazd studyjny do Szawli i Rygi 

seminarium Liczba godzin dyd.: 6 Termin: 25 kwietnia 2020 150 zł* 

Zakres szkolenia 
Edukacja międzykulturowa jako koncepcja pedagogiczna. Metody i formy 
pracy w edukacji międzykulturowej. Zwiedzanie z przewodnikiem.  

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / współpraca: Przedsiębiorstwo Turystyczne „WIGRY” 

Uwagi *Koszt wyjazdu jest uzależniony od liczby uczestników. 

 
 

FD-85 
Edukacja międzykulturowa  – Szlakiem Mickiewicza i Orzeszkowej – 

wyjazd studyjny na Grodzieńszczyznę 

seminarium Liczba godzin dyd.: 12 Termin: 6–7 czerwca 2020 400 zł* 

Zakres szkolenia 
Edukacja międzykulturowa jako koncepcja pedagogiczna. Metody i formy 
pracy w edukacji międzykulturowej. Zwiedzanie z przewodnikiem.  

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / współpraca: Przedsiębiorstwo Turystyczne „WIGRY” 

Uwagi *Koszt wyjazdu jest uzależniony od liczby uczestników. 

 
 

FD-86 Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

kurs Liczba godzin dyd.: 10 Termin: 28 marca 2020 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 
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FD-87 Organizacja i bezpieczeństwo na szkolnym spływie kajakowym 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 5  Termin: maj – czerwiec 2020 50 zł 

Zakres szkolenia 
Praktyczne umiejętności i wiedza teoretyczna potrzebna do organizacji 
szkolnych spływów kajakowych z młodzieżą. Bezpieczeństwo na wodzie 
w trakcie spływu. Kajakarstwo turystyczne.  

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

Uwagi Zajęcia praktyczne, udział w spływie kajakowym. 

 
 

FD-88 Kurs na kierownika wypoczynku 

kurs Liczba godzin dyd.: 10 Termin: 6 czerwca 2020 40 zł 

Zakres kursu 
Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Prowadzenie 
dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy. 

Adresaci 
nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie 
i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-
wychowawczej 

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści 

 
 

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 
 
 

FD-89 
Dokumentacja nauczyciela stażysty ubiegającego się  

o stopień nauczyciela kontraktowego 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 10 lutego 2020,  
godz. 14.30–17.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. 
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja 
dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 
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FD-90 
Dokumentacja nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o stopień nauczyciela mianowanego 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 11 lutego 2020, 
godz. 14.30–17.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. 
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja 
dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy kończą staż w 2020 roku. 

 
 

FD-91 
Sprawozdanie oraz opis i analiza sposobu realizacji wymagań 

niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: 13 lutego 2020, 
godz. 14.30–17.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opis i analiza 
sposobu realizacji wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela 
dyplomowanego. Dokumentacja dołączona do wniosku o podjęcie 
postępowania kwalifikacyjnego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy kończą staż w 2020 roku. 

 
 

FD-92 
Awans zawodowy nauczyciela mianowanego ubiegającego się 

o stopień nauczyciela dyplomowanego  
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Liczba godzin dyd.: 3 

Termin: 20 lutego 2020, 
godz. 14.30–16.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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.  

Adresaci 
nauczyciele, którzy realizują plan rozwoju zawodowego według 
rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego przez nauczycieli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi 
Trzygodzinne spotkania raz w miesiącu. Kolejne terminy zostaną uzgodnione 
z uczestnikami.  

 



36 
 

FD-93 
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o stopień nauczyciela mianowanego 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Liczba godzin dyd.: 3 

Termin: 24 lutego 2020, 
godz. 14.30–16.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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.  

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi 
Trzygodzinne spotkania raz w miesiącu. Kolejne terminy zostaną uzgodnione 
z uczestnikami.  

 
 

FD-94 
Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień 

nauczyciela kontraktowego 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Liczba godzin dyd.: 3 

Termin: 17 lutego 2020, 
godz. 14.30–16.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Zdobycie umiejętności związanych z awansem zawodowym nauczyciela. 
Działania nauczyciela potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych do 
uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Dokumentowanie podjętych 
działań w okresie stażu. Wspólna praca nad wybranymi zagadnieniami.  

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi 
Trzygodzinne spotkania raz w miesiącu. Kolejne terminy zostaną uzgodnione 
z uczestnikami.  

 
 

FD-95 Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. Metody rozwiązywania 
problemu związanego z wykonywaną pracą. Nauczyciel stażysta przed 
komisją kwalifikacyjną. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 
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FD-96 Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. Metody rozwiązywania 
problemu związanego z wykonywaną pracą. Egzamin na stopień 
nauczyciela mianowanego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

 
 

FD-97 Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifikacyjną 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatnie 

Zakres szkolenia 
Prezentacja dorobku zawodowego nauczyciela. Metody rozwiązywania 
problemu związanego z wykonywaną pracą. Nauczyciel mianowany przed 
komisją kwalifikacyjną – przebieg rozmowy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Specjalne potrzeby edukacyjne 
 
 

FD-98 Uczniowie z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 5 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia z wadą słuchu. Metody pracy 
z uczniem z wadą słuchu. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z wadą 
słuchu w szkole ogólnodostępnej. 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, logopedzi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz  
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FD-99 
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

w szkole ogólnodostępnej 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
Liczba godzin dyd.: 12 godz. 
(4 x 3 godz. dyd.) 

Termin: 11 lutego 2020, 
godz. godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Spotkania mające na celu wymianę doświadczeń, określenie trudności 
i potrzeb w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
oraz z rodzicami dziecka. 

Adresaci nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy szkolni, logopedzi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz 

Uwagi Trzygodzinne spotkania raz w miesiącu. 

 
 

FD-100 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 12 
(4 x 3 godz. dyd.) 

Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Efektywne formy wsparcia rozwoju ucznia niepełnosprawnego. 
Upowszechnianie form pracy nauczyciela wspomagającego. Wymiana 
doświadczeń. 

Adresaci nauczyciele wspomagający  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

Uwagi Trzygodzinne seminaria raz w miesiącu. 

 
 

FD-101 Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 15.00–17.15 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia ze spektrum autyzmu. Metody 
i praktyczne wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.  

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, logopedzi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz  
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FD-102 Kurs języka migowego 

kurs Liczba godzin dyd.: 60 
Termin: marzec – czerwiec 
2020 

500 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawowe informacje dotyczące zaburzeń słuchu. Metody komunikacji 
z osobami z uszkodzonym słuchem. Praktyczne posługiwanie się 
słownictwem migowym w komunikacji z uczniem z wadą słuchu. 

Adresaci nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pedagodzy szkolni, logopedzi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz 

Uwagi Możliwość potwierdzenia umiejętności egzaminem zewnętrznym. 

 
 

FD-103 Uczniowie z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 4 marca 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Specyficzne potrzeby edukacyjne ucznia z wadą wzroku. Metody pracy 
z uczniem z wadą wzroku. Praktyczne wskazówki do pracy z uczniem 
z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej.  

Adresaci nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, logopedzi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Koncewicz  

 
 

FD-104 
Edukacja włączająca – uczeń niepełnosprawny w szkole 

ogólnodostępnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 6 kwietnia 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Uczeń niepełnosprawny intelektualnie w szkole ogólnodostępnej.  
Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. 
Przygotowanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
do wchodzenia w dorosłość. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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III. 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. 

Autor programu: Andrzej Matusiewicz 

W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 w ramach Klubu Dyrektora odbyły się m. in. dwie 

konferencje i dwa seminaria wyjazdowe w trzech szkołach (SP w Jaświłach, SP w Starym 

Folwarku, SP w Wasilkowie). Ponieważ cele programu realizowane są głównie poprzez wizyty 

studyjne, w II semestrze planowane są trzy jednodniowe wyjazdy do trzech szkół na 

Suwalszczyźnie oraz dwudniowy wyjazd do szkół na Litwie. 

Każda wizyta w szkołach na Suwalszczyźnie poświęcona jest jednemu obszarowi 

tematycznemu i składa się ze stałych części: zwiedzanie szkoły, prezentacja przez dyrektora 

i/lub nauczycieli działań szkoły w wybranym obszarze, dyskusja i wymiana doświadczeń. 

Wyjazd na Litwę związany jest ze zwiedzaniem szkół (polskich i litewskich) pod kątem 

poznania stosowanych w nich rozwiązań we wszystkich wybranych obszarach. 

 

FD-105 
Klub Dyrektora – Organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Wykorzystanie projektów w funkcjonowaniu szkoły 

seminarium 
wyjazdowe 

Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 24 lutego 2020, 
godz. 11.00–13.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wykorzystanie 
projektów w funkcjonowaniu szkoły: zwiedzanie szkoły, prezentacja szkoły, 
dyskusja i wymiana doświadczeń. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Bargłowie Kościelnym.  
Dojazd uczestników we własnym zakresie. 
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FD-106 
Klub Dyrektora – Wizyta studyjna w szkołach na Litwie  

(Soleczniki i Wilno) 
seminarium 
wyjazdowe 

Liczba godzin dyd.: 12 Termin: 30–31 marca 2020 ok. 400 zł 

Zakres szkolenia 
Praca z uczniem zdolnym. Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Współpraca z rodzicami. Organizacja zajęć pozalekcyjnych. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz 

 

 

FD-107 Klub Dyrektora – Współpraca z rodzicami 

seminarium 
wyjazdowe 

Liczba godzin dyd.: 3 Termin: kwiecień 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Współpraca z rodzicami: zwiedzanie szkoły, prezentacja 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-108 Klub Dyrektora – Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Organizacja zajęć pozalekcyjnych: zwiedzanie szkoły, prezentacja 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. 
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FD-109 
Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie zapewniania jakości  

i doskonalenia pracy szkoły 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 13 lutego 2020, 
godz. 13.00–16.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Proces nadzoru pedagogicznego dyrektora – od planu do sprawozdania. 
Nadzór pedagogiczny: formy, narzędzia, dokumentowanie. Wykorzystanie 
wyników egzaminów zewnętrznych oraz innych źródeł informacji o szkole 
do doskonalenia pracy dydaktyczno-wychowawczej. Rola dyrektora 
w procesie rozwoju szkoły.  

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 

 

FD-110 Dyrektor liderem w motywacji i rozwoju 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 

Sposoby diagnozowania sytuacji w szkole – wskazanie obszarów zmiany 
i rozwoju. Jak porozumieć się z innymi – style komunikacji 
interpersonalnej. Motywacja wewnętrzna lidera. Metody i techniki 
coachingowe w pracy dyrektora szkoły. 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 

 

FD-111 Moc jest w nas – z prądem i pod prąd! 

konferencja  Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 25 marca 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Motywacja w szkolnej ławce w dobie cyfrowych tubylców. Motywacja 
ukryta w mózgu. „Chcesz zmiany, spójrz w lustro”. 

Adresaci dyrektorzy wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek, Anna Ewa Fidurska (dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie), Marta Brzozowska (Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży) 

 

FD-112 
#RODO w edukacji. Podlaskie spotkanie z ochroną danych 

osobowych w szkole 

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 
Termin: marzec – kwiecień 
2020 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

#RODO – rola i zadania organu nadzorczego w zakresie edukacji. 
Ochrona danych osobowych w szkole. Ogólnopolski Program Edukacyjny 
„Twoje dane – Twoja sprawa”. Wystąpienia uczestników projektu 
z województwa podlaskiego. 

Adresaci 
przedstawiciele organów prowadzących, dyrektorzy szkół i placówek 
województwa podlaskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / przedstawiciel UODO, przedstawiciele szkół 
uczestniczących w programie 
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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 

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 
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FD-113 Kreatywny nauczyciel religii 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 18 lutego 2020, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
TIK w katechezie. Zastosowanie nowych aplikacji. Przygotowywanie 
materiałów na lekcję. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-114 Karol Wojtyła – droga do świętości 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: 25 lutego 2020, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Obchody Roku Karola Wojtyły. Aktualność nauczania Jana Pawła II. 
Pokolenie JP2. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-115 Webinarium w katechezie 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 10 zł 

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-116 Grafika komputerowa w praktyce szkolnej 

warsztaty Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawy grafiki komputerowej. Wykorzystanie bezpłatnych edytorów 
grafiki. Wykorzystanie programów graficznych w warsztacie pracy 
nauczyciela. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 
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FD-117 Prymas Tysiąclecia wciąż mało znany 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Życie i działalność kard. Stefana Wyszyńskiego. Kardynał Stefan Wyszyński 
jako Prymas Tysiąclecia. Pomysły na katechezę z wykorzystaniem 
nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-118 Nie tylko Facebook 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: kwiecień 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
„Samotność w sieci”. Internet – szanse i zagrożenia. Social media 
w praktyce szkolnej. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-119 Współczesność wyzwaniem dla katechezy 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: kwiecień 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nauczanie religii we współczesnej Europie. Szanse i zagrożenia płynące 
z „ponowoczesności”. Katecheza XXI wieku. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-120 Przesłanie dla Polski i świata – objawienia maryjne 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Kościół wobec objawień. Współczesne znane i nieznane objawienia 
maryjne. Projektowanie dydaktyczne. 

Adresaci nauczyciele religii oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 
 
 
 



46 
 

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. 

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 

Autor programu: Barbara Radziszewska 
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FD-121 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 12  
(4 x 3 godz. dyd.) 

Termin: 19 lutego 2020, 
godz. 14.30–16.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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.  

Adresaci nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Barbara Radziszewska 

Uwagi 
Cztery trzygodzinne szkolenia raz w miesiącu. Terminy kolejnych spotkań 
zostaną uzgodnione z uczestnikami na pierwszych zajęciach. 

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. 

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-122 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji szachowej 

seminarium Liczba godzin dyd.: 12 
Termin: 13 lutego 2020, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Realizacja programów nauczania edukacji szachowej. Wykorzystywanie 
środków dydaktycznych. Podniesienie poziomu umiejętności gry. Lekcje 
otwarte. 

Adresaci nauczyciele prowadzący edukację szachową 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

Uwagi 
Cykl 4 spotkań. Termin następnego spotkania zostanie ustalony  
z uczestnikami. 
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FD-123 Szachy – gra dydaktyczna 

kurs Liczba godzin dyd.: 24 
Termin pierwszego 
spotkania: 20 lutego 2020,  
godz. 14.00–19.00 

50 zł 

Zakres szkolenia 
Przepisy i zasady gry w praktyce. Realizacja programów nauczania szachów 
w szkole. 

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. Termin 
następnego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami. 

 
 

FD-124 Szkolne turnieje szachowe 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 
Termin: marzec – czerwiec 
2020 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Organizacja szkolnych turniejów szachowych. Kojarzenia, wartościowanie, 
kategorie. Turniej szachowy. 

Adresaci nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

Uwagi Terminy ustalone zostaną po konsultacjach z zainteresowanymi. 

 
 

FD-125 VIII Konferencja Metodyczna „Szachy w szkole” 

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 9 maja 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Edukacyjne zalety gry w szachy. Metody i techniki nauczania gry. 
Innowacyjne programy nauczania. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński / Grzegorz Wilczyński, Tomasz Warakomski, Czesław 
Spisak, Małgorzata Leszczyńska, Piotr Zieliński – instruktorzy szachowi 

 
 

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. 
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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-126 
O bezpieczeństwie dzieci w domu na podstawie 

bajki braci Grimm „O wilku i siedmiu koźlątkach” 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – maj 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Teatrzyk kamishibai jako forma rozwijania kompetencji czytelniczych 
i społecznych dzieci. Prezentacja bajki braci Grimm „O wilku i siedmiu 
koźlątkach”. Zasady bezpiecznych zachowań dzieci podczas nieobecności 
dorosłych. Zabawy edukacyjne. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas I-III szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Elżbieta Kozłowska 

 
 

FD-127 
Co ciekawego kryje biblioteka – zajęcia przybliżające uczniom 

bibliotekę pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – czerwiec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Droga książki: od zakupu do czytelnika. Zbiory i usługi biblioteczne. 
Warsztat informacyjny biblioteki. 

Adresaci uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-128 
„Dlaczego ludzie…? Dlaczego ja… nie czytam?”  
O barierach czytelniczych i powodach czytania 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – czerwiec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Przyczyny nieczytania. Powody, dla których warto czytać. Zobowiązania 
czytelnicze. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz  
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FD-129 O tym, że warto pomagać innym… 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – czerwiec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Niesienie pomocy innym na podstawie bajki „Elmer i motylek”. Poznanie 
różnych sposobów pomagania i przykładów dobrych zachowań. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna Romanowska 

 
 

FD-130 Dbamy o środowisko 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – czerwiec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Spotkanie z bajką ekologiczną „Przygody pingwina Pingo”. Ekołamigłówki – 
quizy i zagadki. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna Romanowska 

 
 

FD-131 
Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie  

OPAC WWW i czytelni IBUK Libra 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: luty – czerwiec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Rutkowska 

 
 

FD-132 Zainspiruj się – kreatywne metody pracy z czytelnikiem 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: 5 marca 2020 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 Bibliotece Publicznej w Sejnach. 
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FD-133 
Spotkanie z Lechem, Czechem, Rusem i Smokiem Wawelskim  

w teatrzyku kamishibai 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 Termin: marzec 2020 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Prezentacja „Legendy o Lechu, Czechu i Rusie” oraz „Legendy o Smoku 
Wawelskim”. Zabawy edukacyjne związane z tematem legend. 
Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka / Elżbieta Kozłowska, Beata Niedźwiecka 

 

FD-134 Poznajemy regionalnych twórców kultury 

spotkanie autorskie Liczba godzin dyd.: 1 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prezentacja twórczości Anny Kropiewnickiej – regionalnej pisarki dla dzieci. 
Zabawy edukacyjne z wykorzystaniem wierszy o przyrodzie. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka 

 

FD-135 

Poznajemy regionalnych twórców kultury –  
„Historia herbu Suwałk opowiedziana metodą kamishibai”  

– spotkanie autorskie z Grażyną Serafin 

spotkanie autorskie  Liczba godzin dyd.: 2 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Prezentacja twórczości regionalnej pisarki dla dzieci Grażyny Serafin. 
Historia herbu Suwałk opowiedziana przez Grażynę Serafin metodą 
kamishibai. Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej oraz postawy 
patriotycznej dzieci.  

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Elżbieta Kozłowska / Elżbieta Kozłowska, Grażyna Serafin 

 

FD-136 Portale internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: marzec 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Serwisy bibliotekarskie: EBIB Elektroniczna Biblioteka, Elektroniczna 
Biblioteka Pedagogiczna SBP, Biblioteka w Szkole, Bibliosfera.net i inne. 
Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji: Wolne Lektury, POLONA, Polska 
Biblioteka Internetowa, Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej. 
Blogi bibliotekarskie ogólne i specjalistyczne. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 
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FD-137 Bądź bezpieczny w sieci! 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 
Termin: marzec – czerwiec 
2020 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zagrożenia związane z nadużywaniem Internetu. Interaktywna gra 
decyzyjna. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas VI-VII szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

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

 
 

FD-138 Bezpieczny profil na Facebooku 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1  
Termin: marzec – czerwiec 
2020 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Jak utworzyć bezpieczne konto na Facebooku. Niebezpieczne zachowania 
w sieci. Jak chronić swoją prywatność w Internecie. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka 

 
 

FD-139 Jak powstaje książka 

lekcja biblioteczna Liczba godzin dyd.: 1 
Termin: marzec – czerwiec 
2020 

 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zawody ludzi pracujących nad powstaniem książki. Ciekawostki związane  
z książką. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka 

 
 

FD-140 Stare i nowe formy pracy z książką i czytelnikiem 

seminarium Liczba godzin dyd.: 3 Termin: maj 2020 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Formy działalności biblioteki szkolnej służące zachęcaniu dzieci i młodzieży 
do korzystania ze źródeł informacji, czytania wartościowych pozycji, 
pogłębiania kultury czytania. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 
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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) 



54 
 

IV. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na terenie szkoły/przedszkola 

Lp. Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Prowadzący 

1 
Szkoła dialogu, czyli o komunikacji we współczesnej 
szkole 

3 Jan Bielecki 

2 Techniki wspierające uczenie się 3 Jan Bielecki 

3 Mediacje szkolne i rówieśnicze 3 Jan Bielecki 

4 
Jak nauczyć uczniów odpowiedzialności za proces 
uczenia się, zaangażować i zmotywować do pracy 

3 Justyna Bober 

5 Odwrócona klasa, czyli zmiana roli nauczyciela 3 Justyna Bober 

6 
Smartfon w rękach nauczyciela i ucznia – jak wykorzystać 
dostępne technologie w edukacji 

3 Justyna Bober 

7 
Cieszmy się z błędów – zmiana nastawienia ucznia 
i nauczyciela do popełniania błędów – błędy jako ważna 
część procesu uczenia się 

3 Justyna Bober 

8 Przygotować do egzaminów, czy nauczyć uczenia się 3 Justyna Bober 

9 Escape room jako projekt międzyprzedmiotowy 3 Justyna Bober 

10 Uczeń w działaniu – kompetencje kluczowe 4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

11 
Moc jest w nas – z prądem i pod prąd!  
Motywacja w szkolnej ławce 

4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

12 
Czy przyjaźń z błędem jest możliwa.  
Dajmy miejsce porażkom i błędom w szkole 

4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

13 
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – 
projekt, narzędzia, analiza danych, raport 

4 Lidia Kłoczko 

14 
Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie 
strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej 

4 Lidia Kłoczko 

15 
Od etosu przez autorytet do wypalenia zawodowego 
nauczyciela 

3 Dorota Koncewicz 

16 
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole 
ogólnodostępnej 

3 Dorota Koncewicz 

17 Współpraca z rodzicami na rzecz rozwoju dziecka 3 Dorota Koncewicz 

18 
Jak wygląda lekarstwo na geniusz? Fakty i mity dotyczące 
mózgu oraz praktyczne narzędzia zwiększające 
efektywność uczenia się i nauczania 

3 Jolanta Kubrak 

19 Kreatywnie rozwijamy kreatywność uczniów 3 Jolanta Kubrak 
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20 
Na co zwrócić uwagę przygotowując, prowadząc  
i omawiając lekcję otwartą 

3 Jolanta Kubrak 

21 
Projekt edukacyjny w szkole podstawowej jako narzędzie 
kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 

3 Jolanta Kubrak 

22 

Sposób na czytanie – działania uczniów oparte  
o literaturę dla dzieci i młodzieży.  
W ramach szkolenia proponuję 30-minutową prelekcję 
dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego 
rozwój osobowy i intelektualny. 

3 Jolanta Kubrak 

23 
Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla 
nauczyciela 

2 Andrzej Matusiewicz 

24 Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli 2 Andrzej Matusiewicz 

25 Ewaluacja własnej pracy pedagogicznej 3 
Barbara 

Radziszewska 

26 Awans zawodowy nauczycieli 3 
Barbara 

Radziszewska 

27 
Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy 
obywatelskie i patriotyczne 

2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

28 
Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy 
i sprawdzanie efektów kształcenia 

3 
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 Sposoby zapobiegania cyberprzemocy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

32 Jak rozmawiać z „trudnym” rodzicem 2 Joanna Stabińska  

33 
Dziecko ze spektrum autyzmu w szkole – specyfika 
funkcjonowania, metody pracy 

2 Joanna Stabińska 

34 
Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego 

4 Andrzej Staszczyk 

35 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 2 Andrzej Staszczyk 

36 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

3 Andrzej Staszczyk 

37 Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom 2 Andrzej Staszczyk 

38 
#RODO w edukacji. Cyberprzemoc i ochrona danych 
osobowych – szkolenie z lekcją otwartą 

3 Andrzej Staszczyk 

39 Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących 5 Grzegorz Wilczyński 
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Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w szkole/przedszkolu 
 
 
.................................................... 

(pieczęć szkoły/przedszkola) 

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

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

................................................................................................................................................................... 
nr tel. kontaktowego                                                                            e-mail 

Temat szkolenia .......................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Proponowany termin szkolenia1 .................................................................................................  

Liczba godzin ......................... 

Liczba uczestników ..................... 

 

Dane do wystawienia faktury: 

Nabywca: 

................................................................................................................................................................... 
pełna nazwa, adres, NIP 

Odbiorca: 

................................................................................................................................................................... 
pełna nazwa, adres 

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. 



57

V. 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 

 nauczanie religii w szkole, 

 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, 

 nauczanie techniki w szkole 
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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 e-mail: barbara.radziszewska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
 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 
 udostępnianie zbiorów, 

 informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

 metody pracy z czytelnikiem 
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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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VI. Informacja o nauczycielach doradcach metodycznych 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 

Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji: 
 

mgr Elżbieta Podbielska nauczyciel doradca metodyczny geografii, przyrody 
nr pokoju 108 e-mail: elzbieta.podbielska@cen.suwalki.pl 

obszar działań: miasto Suwałki, 
powiaty: augustowski, grajewski, 
sejneński, suwalski 

 organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń 
nauczycieli geografii i przyrody, 

 planowanie, organizowanie i wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczyciela geografii, 

 wykorzystywanie metod aktywizujących na lekcjach 
geografii, 

 wspieranie nauczycieli w podejmowaniu działań 
innowacyjnych 

mgr Małgorzata Pol nauczyciel doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej 
nr pokoju 108 e-mail: malgorzata.pol@cen.suwalki.pl 

obszar działań: miasto Suwałki, 
powiaty: augustowski, grajewski, 
sejneński, suwalski 

 nowoczesne metody nauczania, 

 techniki improwizacji teatralnej, 

 zajęcia szachowe dla dzieci 

mgr Alicja Sulima nauczyciel doradca metodyczny matematyki 
nr pokoju 108 e-mail: alicja.sulima@cen.suwalki.pl 

obszar działań: miasto Suwałki, 
powiaty: augustowski, grajewski, 
sejneński, suwalski 

 wspieranie umiejętności metodycznych, 

 inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych, 

 wykorzystywanie metod aktywizujących w procesie 
nauczania, 

 inspirowanie i umożliwianie dzielenia się wiedzą, wymiany 
doświadczeń oraz rozwijania współpracy nauczycieli 
matematyki 

mgr Biruta Wojczulis nauczyciel doradca metodyczny języka litewskiego 
nr pokoju 108 e-mail: biruta.wojczulis@cen.suwalki.pl 

obszar działań: województwo 
podlaskie 

 organizacja i planowanie pracy nauczycieli języka 
litewskiego, 

 realizacja treści programowych z języka litewskiego, 

 współpraca z organizacjami litewskiej mniejszości 
narodowej, 

 współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną 
w Warszawie 

mgr Teresa Zaforymska nauczyciel doradca metodyczny języka polskiego 
nr pokoju 108 e-mail: teresa.zaforymska@cen.suwalki.pl 

obszar działań: miasto Suwałki, 
powiaty: augustowski, grajewski, 
sejneński, suwalski 

 planowanie, organizowanie i wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczyciela polonisty, 

 organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń 
nauczycieli, 

 wypracowanie metod pracy podnoszących efektywność 
kształcenia i wpływających na doskonalenie wyników 
egzaminu zewnętrznego, 

 promowanie czytelnictwa wśród uczniów 
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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 – ponad 2100  

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 2,7 milionów woluminów 

zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym do 1,2 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 



Laboratorium Innowacji i-Lab – to niekonwencjonalne miejsce spotkań i pracy grupowej 
ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów, wyzwalające kreatywność uczestników, 

wspierające generowanie innowacyjnych rozwiązań.

W Laboratorium Innowacji i-Lab są organizowane szkolenia o różnorodnej tematyce  
dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek: Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon 

i tablet na lekcji, Planowanie pracy samorządu uczniowskiego, Wychowanie do wartości, 
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania  

i uczenia się, Planowanie pracy szkoły/placówki, Innowacje pedagogiczne.



Fotorelacja z Jubileuszu 30-lecia  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

Suwałki, 25–26 września 2019 r. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki

tel. 87 5670328, 87 5657858
e-mail: cen@cen.suwalki.pl      strona internetowa: cen.suwalki.pl




