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• pomoc w diagnozie potrzeb rozwojowych,
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• wspólna ocena uzyskanych efektów:  wnioski i rekomendacje do dalszej pracy
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REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem
kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw
i respektowanie norm społecznych.
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

ORGANIZACJA KURSÓW, KONFERENCJI, WARSZTATÓW,
SZKOLEŃ, SEMINARIÓW, KONSULTACJI, LEKCJI OTWARTYCH

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych
Zapraszamy do korzystania z oferty doskonalenia zawodowego przygotowanej na drugi
semestr roku szkolnego 2020/2021. Tematyka proponowanych zajęć wynika z diagnozy
potrzeb nauczycieli, kierunków polityki oświatowej państwa oraz wymagań stawianych
szkołom i placówkom oświatowym.
Dokładamy wszelkich starań, aby wspierać szkoły w pracy dydaktyczno-wychowawczej,
toteż znajdą Państwo w Informatorze szkolenia związane z nowym kierunkiem polityki
oświatowej wprowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki 10 grudnia 2020 roku,
tj. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.
Organizacja form doskonalenia zawodowego w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach odbywa się w podwyższonych standardach bezpieczeństwa ze względu
na trwającą epidemię koronawirusa SARS-CoV-2. Uczestnikom szkoleń zapewniamy środki
higieny zgodnie z Procedurą zapewniania bezpieczeństwa w Centrum, a także zmniejszyliśmy
liczbę uczestników szkoleń, aby ograniczyć możliwość bliskich kontaktów. Gdyby organizacja
zaplanowanych zajęć była niemożliwa w formie stacjonarnej, dołożymy wszelkich starań, aby
zrealizować je inaczej, np.: online, e-learning lub webinariów. Zapraszamy do śledzenia
aktualności zamieszczanych na naszej stronie internetowej, czytania kwartalnika
edukacyjnego CENne Wiadomości oraz dzielenia się na jego łamach Państwa opracowaniami
metodycznymi, scenariuszami zajęć i artykułami.
W rozpoczynającym się nowym roku kalendarzowym w imieniu własnym
i Pracowników Centrum życzę wszystkim Państwu zdrowia, radości z wykonywanej pracy,
nadziei i pomyślności.
Lidia Kłoczko
Dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

3

Spis treści
Indeks form doskonalenia............................................................................................................................ 6
I.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 ........... 7

II. Formy doskonalenia .............................................................................................................................. 7
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ................................................................................ 7
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych
ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. ...................................... 7
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem
kształcenia osób dorosłych. ........................................................................................................................ 8
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologicznopedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych................................................................................................................... 10
Geografia .......................................................................................................................................................... 10
Historia i wiedza o społeczeństwie ....................................................................................................... 11
Język polski ..................................................................................................................................................... 11
Język angielski ............................................................................................................................................... 14
Matematyka .................................................................................................................................................... 15
Plastyka, technika ......................................................................................................................................... 15
Wychowanie fizyczne ................................................................................................................................. 16
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ............................................................... 17
Doradztwo zawodowe ................................................................................................................................ 22
Innowacje pedagogiczne ........................................................................................................................... 23
Kompetencje kluczowe – uczenie się.................................................................................................... 25
Specjalne potrzeby edukacyjne............................................................................................................... 26
Szachy w edukacji......................................................................................................................................... 28
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych
oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie
z technologii cyfrowych. ............................................................................................................................ 29
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. ........................................................ 33
6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych
dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
przeprowadzanego w roku 2021. .......................................................................................................... 37
Promocja szkoły ............................................................................................................................................ 40
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela .............................................................................................. 40
4

Turystyka i wypoczynek ............................................................................................................................ 41
Religia ............................................................................................................................................................... 42
III. Realizowane programy ...................................................................................................................... 44
Program – Klub Dyrektora ........................................................................................................................ 44
Program – Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej ............................... 46
Program Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach –
PODLASKIE CZYTA ...................................................................................................................................... 48
Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia .................................................................................. 54
IV. Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli
oraz pracowników niebędących nauczycielami wszystkich typów szkół i placówek ....... 55
V. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola .. 56
Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole/przedszkolu .... 58
VI. Informacja o nauczycielach konsultantach i bibliotekarzach
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ..................................................................................... 59
VII. Informacja o nauczycielach doradcach metodycznych
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ..................................................................................... 64
Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach oferuje ....................................................................... 66

5

Indeks form doskonalenia
Bezpieczeństwo w Internecie
BHP w szkole
Biblioteka
Dobre praktyki
Doradztwo zawodowe
Dyrektor szkoły
Edukacja wczesnoszkolna
Egzamin maturalny
Egzamin ósmoklasisty
Ewaluacja wewnętrzna w szkole
Fundusze europejskie dla szkół
Geografia
Historia i wiedza o społeczeństwie
Innowacje pedagogiczne
Język angielski
Język polski
Katecheta
Kierownik wycieczki szkolnej
Kierownik wypoczynku
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
Kodowanie i programowanie
Kompetencje kluczowe
Kształcenie zawodowe
Matematyka
Metoda projektu
Mediacje w szkole
Motywowanie uczniów do nauki
Nadzór pedagogiczny
Ocenianie
Pedagog szkolny
Plastyka, technika
Podstawa programowa
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Promocja szkoły
Przyroda
Religia
Rodzice w szkole
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
Samorząd uczniowski
Sieci współpracy i samokształcenia
Specjalne potrzeby edukacyjne
Szachy w edukacji
Świetlica
Technologie informacyjno-komunikacyjne
Wolontariat
Wychowanie fizyczne
Wychowawca klasy
Wychowanie i profilaktyka
Wychowanie przedszkolne
Wycieczka szkolna
Zdalna edukacja

6

29, 49, 51, 57
55
48-53, 66
8, 23-24, 31, 40,
9, 22,
23, 34, 44-45
17-23, 28, 49-51, 53
13, 37-39
15, 37-39
56
8-9
10
7, 11, 23, 38, 42-43
18, 23-24, 30, 45, 57
14, 24-25, 39
7, 11-14, 25, 37-39
15-16,
41
42
7-39
18, 20, 32-33
9, 25-26, 35, 52, 56
8-9
15, 19, 37
19, 21, 24
34, 56
11, 24-26, 31, 35, 56-57
45
56
9, 26-27, 33-36, 46-47
15-17, 28
7-33, 37-39
26-28, 46-47
40
10
42-43
34, 56
25, 40-42, 56
35
11-15, 17, 28, 30-31, 44-45, 47
17, 26-27, 46-47, 57
21, 28
15-17, 19-20, 27-28
11-12, 14, 20-22, 24, 29-33, 50-53, 56-57
8
16-17
8, 15-16, 22, 25-27, 33-36, 46-47, 56-57
8, 14, 33-36, 56-57
17-23, 25, 27-28, 36, 41, 49-51
41
7, 22, 24, 26, 30-31, 34, 56-57

I.

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku
szkolnym 2020/2021
1. Wdrażanie
nowej
podstawy
programowej
w
szkołach
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego
wszystkim
uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
6. Uwzględnienie
w
procesach
edukacyjnych
wymagań
egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

II.

Formy doskonalenia

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności,
innowacyjności i kreatywności uczniów.
FD-1
seminarium online
Zakres szkolenia

Lekcja nie musi być nudna,
czyli kilka przykładów na lekcję interaktywną
termin: 20 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 15.30–17.00
Podziel się doświadczeniem – metody aktywizujące w nauczaniu zdalnym.
Jak planować lekcje online z przedmiotów humanistycznych? Tworzenie
materiałów interaktywnych.
liczba godzin dyd.: 2

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki
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FD-2
konferencja online

Wolontariat jako forma aktywności społecznej
wspierającej proces wychowawczy
liczba godzin dyd.: 4

termin: 3 lutego 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Miejsce wolontariatu w szkole. Rola wolontariatu w wychowaniu
i profilaktyce. Wolontariat i e-wolontariat jako narzędzia budowania dobra
wspólnego. Prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.

zaPROJEKTuj Erasmusa

FD-3
warsztaty

Zakres szkolenia

termin: 20 stycznia 2021,
10 zł
godz. 15.00–17.30
Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia. Zasady składania
dokumentów aplikacyjnych. Korzyści z realizacji projektów UE w szkole.
Koordynacja projektu. Dobre praktyki, wymiana doświadczeń pomiędzy
beneficjentami programów unijnych.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele szkół zawodowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Kalejta

FD-4
warsztaty

Wirtualne przedsiębiorstwo symulacyjne w szkole
liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Jak zrealizować praktyki zawodowe w szkole z wykorzystaniem wirtualnego
przedsiębiorstwa? Praktyczna nauka prowadzenia działalności
gospodarczej. Rola trenera w wirtualnej firmie. Umiejętności ucznia jako
pracownika wirtualnego przedsiębiorstwa.

Adresaci

nauczyciele szkół zawodowych i ogólnokształcących

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Kalejta
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FD-5
warsztaty
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-6
seminarium

Jak skutecznie wzmacniać kompetencje kluczowe
niezbędne do poruszania się na rynku pracy
liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2021

10 zł

Kompetencje kluczowe w Europejskich Ramach Odniesienia. Znaczenie
kompetencji w życiu zawodowym ucznia. Wymagania rynku pracy.
Kompetencje kluczowe a podstawa programowa. Profil kompetencyjny
ucznia w odniesieniu do kompetencji kluczowych.
nauczyciele przedmiotów zawodowych, pracownicy poradni
psychologiczno-pedagogicznych, doradcy zawodowi
Joanna Kalejta

Szkolny inkubator przedsiębiorczości
liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zakładanie i prowadzenie szkolnej firmy. Wzmocnienie edukacji
ekonomicznej. Współpraca z podmiotami wspierającymi działalność
gospodarczą. Inkubacja pomysłów uczniów.

Adresaci

nauczyciele przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Kalejta

Relacje szkoła – pracodawca

FD-7
seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: czerwiec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami. Kształcenie zawodowe
w świetle potrzeb szkoły i pracodawcy. Prognozy zatrudnienia uczniów.
Wykorzystanie funduszy unijnych w zakresie współpracy z pracodawcami.

Adresaci

nauczyciele przedmiotów zawodowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Kalejta
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3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom
z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych.

Geografia

Mapa narzędziem geografa

FD-8
warsztaty

liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Mapa jako podstawowe narzędzie pracy w nauczaniu geografii. Mapy
multimedialne i ich wykorzystanie w nauczaniu geografii.

Adresaci

nauczyciele geografii w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Podbielska

Jak zorganizować odwróconą lekcję geografii

FD-9
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Lekcja odwrócona jako jedna z metod aktywizujących uczniów.
Przygotowanie lekcji odwróconej – rola nauczyciela i rola uczniów.
Przygotowanie scenariusza lekcji odwróconej.

Adresaci

nauczyciele geografii w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Podbielska

FD-10

Wykorzystanie „mojej małej ojczyzny” jako terenu do prowadzenia
zajęć geografii czy przyrody – gra terenowa

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: maj 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zajęcia terenowe w nowej podstawie programowej. Tworzenie gry
terenowej.

Adresaci

nauczyciele geografii i przyrody w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Podbielska
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Historia i wiedza o społeczeństwie

FD-11

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN
w Białymstoku

szkolenie online

liczba godzin dyd.: 3

termin: 16 lutego 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia, po uzgodnieniu z OBEN IPN w Białymstoku,
zostanie podany w lutowej ofercie form doskonalenia.

Adresaci

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z OBEN IPN w Białymstoku

FD-12

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN
w Białymstoku

warsztaty

liczba godzin dyd.: 3

termin: 14 kwietnia 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia, po uzgodnieniu z OBEN IPN w Białymstoku,
zostanie podany w kwietniowej ofercie form doskonalenia.

Adresaci

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z OBEN IPN w Białymstoku

Język polski

FD-13
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

TIK dla polonisty
– sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
termin: 13 stycznia,
liczba godzin dyd.: 18
godz. 17.00–19.15, 10 lutego,
bezpłatna
(6 spotkań po 3 godz.)
3 marca, 7 kwietnia, 12 maja,
2 czerwca 2021
Narzędzia internetowe przydatne w pracy nauczyciela do przygotowywania
lekcji, testów, quizów. Praca na platformie e-learningowej.
Przygotowywanie digitalnych escape roomów. Grywalizacja. Programy do
wykonywania komiksów i krótkich filmów. Genial.ly dla zaawansowanych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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Lektury w praktyce

FD-14
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

liczba godzin dyd.: 12
termin: 2 lutego, 9 marca,
bezpłatna
(4 spotkania po 3 godz.)
27 kwietnia i 11 maja 2021
Nowe i „stare” lektury w podstawie programowej. Nasze propozycje zajęć
(Żeromski, Conrad, Gogol i…?). Możliwości pracy z lekturą, scenariusze
zajęć, karty pracy, sprawdziany.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Gołaszewski

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego

FD-15
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

termin: luty – czerwiec 2021
pierwsze spotkanie: 4 lutego bezpłatna
2021
Polonista w pracy zdalnej. Ciekawe, mniej znane metody nauczania.
Kreatywne działania z tekstem. Przygotowanie ucznia do egzaminu
ósmoklasisty. Wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń.
liczba godzin dyd.: 15
(5 spotkań po 3 godz.)

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego

FD-16
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

liczba godzin dyd.: 15
termin: luty – czerwiec 2021
bezpłatna
(5 spotkań po 3 godz.)
Znane i mniej znane metody pracy nauczyciela polonisty w nowej odsłonie
– konstruowanie testu diagnostycznego.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Teresa Zaforymska

FD-17

Reportaż. Rozpoznawanie gatunku i jego cech jako jedno z wymagań
programowych (i egzaminacyjnych)

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 18 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Reportaż jako gatunek dziennikarski. Lekcje z reportażem Melchiora
Wańkowicza – „oswajanie” języka i treści. Kształcenie wymaganej
umiejętności.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

12

Pokój zagadek w Genial.ly

FD-18
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 10 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie pokoju zagadek tworzonego w Genial.ly w aktywizowaniu
uczniów i realizowaniu zagadnień podstawy programowej. Projektowanie
pokoju zagadek dotyczących lektur, teorii literatury lub gramatyki.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-19
warsztaty

Pomysł na powtórkę.
Atrakcyjne sposoby utrwalania znajomości lektur i gramatyki
liczba godzin dyd.: 5

termin: 18 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Niestandardowe formy powtarzania i utrwalania znajomości lektur
obowiązkowych oraz zagadnień z zakresu nauki o języku (m.in. literacki
pokój zagadek, stacje zadaniowe, taboo). Angażowanie uczniów
do przygotowywania i współprowadzenia lekcji powtórzeniowych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-20
seminarium

Nowy informator maturalny – bać się czy nie bać?
liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Nowy informator w szkolnej rzeczywistości. Omówienie najistotniejszych
zapisów dokumentu. Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego
w nowej formule.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Gołaszewski

FD-21
warsztaty

Filmowa opowieść pretekstem do pracy wychowawczej
liczba godzin dyd.: 5

termin: 10 maja 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Polonistyczne i wychowawcze możliwości wykorzystania filmów. Walory
wychowawcze filmu „BFG. Bardzo Fajny Gigant”. Propozycja lekcji języka
polskiego w klasach V–VI na podstawie tego filmu.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Uwagi

W czasie zajęć odbędzie się projekcja fragmentów omawianego filmu.
13

Język angielski
SETI – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli języka angielskiego

FD-22

sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

termin: 22 stycznia,
godz. 18.00–20.15,
liczba godzin dyd.: 18
26 lutego, 26 marca,
bezpłatna
(6 spotkań po 3 godz.)
30 kwietnia, 28 maja,
18 czerwca 2021
Doskonalenie języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Doskonalenie
w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania języków obcych,
wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego. Wykorzystanie
badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności językowych. Język
angielski w nauczaniu innych przedmiotów. Nauczyciele jako inicjatorzy
współpracy międzynarodowej.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-23

Nearpod – interaktywne prezentacje na lekcji języka angielskiego

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 14 kwietnia 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Rozwijanie umiejętności językowych online (listening, speaking, reading
and writing). Nearpod – aplikacja pozwalająca na przygotowanie
interaktywnej lekcji przez dodanie treści (teksty, obrazki, obrazy 3D, filmy,
strony internetowe) oraz aktywności (ankiety, quizy, pytania do filmów,
dopasowywanie par, tekst z lukami, rysowanie, prace pisemne, gra).
Sposoby udostępniania prezentacji w trybie synchronicznym (live)
lub asynchronicznym (jako praca samodzielna ucznia).

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

14

Matematyka

FD-24
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
liczba godzin dyd.: 8
termin: 23 lutego 2021,
bezpłatna
(4 spotkania po 2 godz.)
godz. 15.00–16.30
Dzielenie się wiedzą, wymiana doświadczeń, rozwijanie współpracy.
Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Doskonalenie
umiejętności metodycznych. Tematyka wskazana przez uczestników.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Jursza

Uwagi

Zajęcia będą miały formę dwugodzinnych spotkań odbywających się raz
w miesiącu. Kolejne terminy spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

Plastyka, technika

FD-25
warsztaty

Wiosenno-świąteczne inspiracje na lekcjach plastyki i sztuki
liczba godzin dyd.: 5

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Wiosenny zwiastun – gra plastyczna Wyrywaniec. Wiosenne kwiaty
na stroiki, bukiety i kapelusze – sztuka origami. „Palma bije, nie zabije” –
wszystko o palmie w grze kółko i krzyżyk. Kwiaty z kolorowej krepiny jako
podstawowy budulec wielkanocnych palm. Pisanki, kraszanki, byczki
czy hałunki – różne techniki zdobienia jaj. Świąteczna niespodzianka
– gra karciana – jako niezbędnik świątecznej wiedzy.

Adresaci

nauczyciele plastyki, techniki i nauczyciele świetlic

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

FD-26
warsztaty

Wielkanoc – rękodzieło świąteczne
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie pracy przestrzennej z plastiku, wykałaczek, nici, wstążek.
Wyplatanie koszyczka. Ozdabianie jajek z wykorzystaniem surowców
wtórnych. Pomysły na kartkę świąteczną. Rozwijanie twórczego myślenia
i ekspresji plastycznej ucznia w oparciu o motywy świąteczne.

Adresaci

nauczyciele świetlicy, wychowawcy, katecheci oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Olga Kłoczko

15

Zastosowanie kamieni w pracach plastycznych

FD-27
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: maj 2020

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie kamieni w edukacji (gry i zabawy). Wyszukiwanie kamieni
do kompozycji. Wykonanie pracy plastycznej. Łączenie kamienia z innymi
naturalnymi surowcami.

Adresaci

nauczyciele świetlicy, wychowawcy, katecheci oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Olga Kłoczko

Uwagi

Zajęcia odbędą się w plenerze.

Wychowanie fizyczne

Opracowywanie testów i sprawdzianów postępów ucznia

FD-28
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Edward Dec

Trening funkcjonalny. Zapobieganie urazom i kontuzjom w sporcie
i na lekcji wychowania fizycznego

konferencja
warsztatowa

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

16

bezpłatne

Diagnoza potrzeb. Wybór metody pomiaru. Wykonanie własnych testów
zależnych od rodzaju dyscypliny i potrzeby informacji.
nauczyciele klas sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz
prowadzący zajęcia sportowe pozalekcyjne

Zakres szkolenia

FD-29

termin: marzec 2021

liczba godzin dyd.: 6

termin: kwiecień 2021

bezpłatna

Omówienie problemu urazów w sporcie i na lekcji wychowania fizycznego.
Główne przyczyny urazów. Skutki wynikające z kontuzji. Sposób
zapobiegania i postępowania w przypadku wystąpienia kontuzji.
Ćwiczenia funkcjonalne i stabilizujące. Różne metody, które zapobiegają
urazom. Metody radzenia sobie z kontuzjami. Zajęcia praktyczne – zestaw
przepracowanych metod i form niezbędnych do szybkiej rehabilitacji
pourazowej.
nauczyciele wychowania fizycznego oraz wszyscy, którzy chcą uprawiać
sport i rekreację ruchową
Edward Dec / Edward Dec, Joanna Mendak (rekordzistka świata na 100 m
stylem motylkowym, złota medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Atenach,
Pekinie i Londynie, rehabilitant i instruktor sportów niepełnosprawnych)

Różnice i podobieństwa w sporcie zawodników sprawnych
i z niepełnosprawnością

FD-30
warsztaty

liczba godzin dyd.: 6

termin: maj 2021

bezpłatne

Zapoznanie z przepisami i systemem rywalizacji sportowej osób
z niepełnosprawnością. Podział na grupy dyspanseryjne. Różnice
w technice. Korzyści płynące z uprawiania sportu przez osoby
z niepełnosprawnością. Funkcje tej formy rehabilitacji.
nauczyciele klas integracyjnych i szkół specjalnych, instruktorzy
i rehabilitanci pracujący z dziećmi z niepełnosprawnością

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Edward Dec

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

FD-31

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wykorzystujących
techniki plastyczne w nauczaniu

sieć współpracy
i samokształcenia
online

liczba godzin dyd.: 12
(4 spotkania po 3 godz. dyd.)

termin: 12 stycznia 2021,
godz. 15.30–18.00

bezpłatne

Zakres szkolenia

Wymiana doświadczeń nauczycieli stosujących na zajęciach prace
plastyczne (m.in. w świetlicy, na godzinie wychowawczej). Zastosowanie
ciekawych i prostych technik plastycznych w pracy z dziećmi. Wzbogacanie
warsztatu nauczyciela. Tematami przewodnimi spotkań będą: zima, Dzień
Babci i Dzień Dziadka, walentynki, Wielkanoc i wiosna.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i nauczyciele świetlic

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Olga Kłoczko

Uwagi

Kolejne terminy spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

FD-32
warsztaty
Zakres szkolenia

Gimnastyka i zabawy paluszkowe
termin: 27 stycznia 2021,
10 zł
godz. 15.00–18.15
Założenia gimnastyki paluszkowej. Przybory i pomoce do gimnastyki
paluszkowej. Ćwiczenia wspomagające rozwój manualny. Znane i nieznane
zabawy paluszkowe.
liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele przedszkoli

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz
17

Kolorowa ortografia

FD-33
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 4 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawy pracy metodą Kolorowej Ortografii. Wzrokowe formy nauczania
ortografii – zabawy rozwijające zdolność twórczego myślenia
i zapamiętywania. Zasady Ortofrajdy. Zabawy i ćwiczenia ortograficzne
z wykorzystaniem opowiadań, wierszyków, gier, wyliczanek.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-34

Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej offline

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

termin: 10 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez różnorodne formy aktywności.
Ćwiczenia i zabawy rozwijające kodowanie i programowanie
z wykorzystaniem maty, kolorowych kubeczków, liter, sylab, cyfr
– bez użycia komputerów.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-35
warsztaty

Impro w szkole – innowacja edukacyjna uczenia się
przez doświadczenie artystyczne – część II
liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Poznanie technik impro, pozwalających na budowanie bezpiecznej
przestrzeni. Wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych technikami
impro. Rozwijanie kreatywności, współpracy, aktywnego uczestnictwa
poprzez zabawy rytmiczne. Poznanie elementarnych zadań aktorskich.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Małgorzata Pol

18

FD-36
warsztaty

Gry do nauki i zabawy dla najmłodszych
liczba godzin dyd.: 5

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Rola zabaw i gier w edukacji najmłodszych – jak bawić i uczyć jednocześnie?
Wybrane gry jako alternatywa w kształtowaniu pojęć matematycznych
i metod wprowadzania liter. Gry z kostką (np. Na stos, Kury w kurniku,
Kolorowy pajacyk itd.), gry karciane (np. Kto to zrobił, Wyrywaniec itd.),
gry planszowe, np. (Potworek, Bank obrazków, Bingo itp.).

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

FD-37
warsztaty

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej
liczba godzin dyd.: 4

termin: 18 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Dziecięce liczenie podstawą uczenia się matematyki. Praktyczne
zastosowanie wybranych metod oraz pomocy do czynnościowego
nauczania matematyki. Wykorzystanie gier dydaktycznych w edukacji
matematycznej.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-38
warsztaty

Małe, duże jajo kurze
– realizacja treści wielkanocnych metodą projektu
liczba godzin dyd.: 5

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Zainicjowanie tematu dotyczącego jajka jako symbolu zbliżających się Świąt
Wielkanocnych. Rozpoczęcie projektu: sporządzenie siatki wstępnej,
przygotowanie siatki tematycznej, przygotowanie listy pytań. Realizacja
projektu: przygotowanie zajęć terenowych, wizyt ekspertów, działalności
badawczej, aktywności plastycznej, muzycznej itp. Zakończenie projektu:
dyskusja, opis przebiegu, przygotowanie wydarzenia kulminacyjnego,
ewaluacja projektu.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

19

FD-39
warsztaty

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

termin: 3 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Zapoznanie z podstawami programowania w Scratch. Poznanie bloków
programu. Tworzenie interaktywnej kartki. Programowanie historyjek.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-40
warsztaty

Tańce w edukacji wczesnoszkolnej
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Różne rodzaje tańców i zabaw dla dzieci. Sposoby wyrażania siebie poprzez
zabawy taneczne oraz współtworzenie układów tanecznych.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Małgorzata Pol

FD-41
warsztaty

Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej
liczba godzin dyd.: 4

termin: 24 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Czytanie zadań tekstowych przez uczniów. Rodzaje zadań tekstowych
w podręcznikach szkolnych. Zadania niestandardowe. Strategie
rozwiązywania zadań tekstowych.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-42
warsztaty

Wiosenno-świąteczne inspiracje plastyczne dla najmłodszych
liczba godzin dyd.: 5

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Wiosenny zwiastun – gra plastyczna Wyrywaniec. Wiosenne kwiaty
na stroiki, bukiety i wielkanocne palmy – kolorowa krepina. Świąteczna
niespodzianka – gra karciana – jako niezbędnik świątecznej wiedzy.
Wielkanocne dekoracje na świąteczne stoły z wykorzystaniem masy
perłowej i nie tylko (pisanki, zajączki, baranki itp.).

Adresaci

nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

20

Przedszkolaki grają w szachy

FD-43
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Nauka gry w szachy dla początkujących z elementami metodyki – teoria
i praktyka.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Safianowska

Lekcje z wyobraźnią

FD-44
warsztaty

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

liczba godzin dyd.: 4

10 zł

Wykorzystanie sztuki teatralnej na lekcjach. Prezentacja zbioru
uniwersalnych pomocy, zabaw i ćwiczeń, w tym ruchowych,
pantomimicznych, wspomagających tematy związane z rokiem szkolnym.
Sposoby wykorzystania różnych otaczających nas pomocy do tworzenia
przedstawień na lekcjach. Gotowe scenariusze do wykorzystania,
np. na Dzień Nauczyciela, Stworzenie świata itp.
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, prowadzący szkolne
koła teatralne oraz inni zainteresowani
Grażyna Safianowska / Grażyna Safianowska, Olga Kłoczko

Metoda projektu edukacyjnego

FD-45
warsztaty

termin: marzec 2021

liczba godzin dyd.: 5

termin: 14 kwietnia 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Metoda projektu – geneza, pojęcia, istota, rodzaje. Planowanie projektu.
Etapy projektu. Możliwości wykorzystania metody projektu w edukacji
małego dziecka. Projekt edukacyjny a kształtowanie kompetencji
kluczowych.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

FD-46
warsztaty

E-zasoby w edukacji wczesnoszkolnej
liczba godzin dyd.: 5

termin: 14 kwietnia 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Zasoby internetowe wspomagające pracę nauczyciela oraz rozwój uczniów.
Projektowanie zadania edukacyjnego z wykorzystaniem aplikacji Genial.ly,
LearningApps, Puzzle Factory, Supercoloring, Wordwall.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz
21

Eksperymentowania ciąg dalszy – część II

FD-47
warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

termin: kwiecień 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawa programowa a wybrane zjawiska przyrodnicze. Proste i tanie
eksperymentowanie jako zachęta do poznania praw i tajników rządzących
światem przyrody. Zabawy, eksperymenty i odpowiedzi na zagadkowe
pytania: jak powstaje wiatr, deszcz, śnieg, chmury itp. Jak zrobić zimą
piasek, a latem sztuczny śnieg. Jak zmienić kolor roślin, co to jest tęcza
i kto ją namalował.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi

FD-48
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: maj 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Bajkoterapia a rozwój kompetencji psychospołecznych dziecka. Poznanie
roli bajki w życiu dziecka. Bajka jako lekarstwo na małe i duże smuteczki.
Zapoznanie ze sposobami wykorzystywania bajki do rozwiązywania różnych
problemów klasowych.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Małgorzata Pol

Doradztwo zawodowe

FD-49
seminarium
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
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Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań
z zakresu doradztwa zawodowego
liczba godzin dyd.: 3

termin: 10 marca 2021

bezpłatne

Dlaczego doradztwo zawodowe? Jak ciekawie prowadzić zajęcia? Sposoby
wykorzystania aplikacji Microsoft Teams w zdalnej realizacji zadań.
Aplikacje wspierające pracę.
nauczyciele wszystkich typów szkół realizujących zadania z zakresu
doradztwa zawodowego niebędący doradcami zawodowymi, doradcy
zawodowi
Andrzej Staszczyk

Innowacje pedagogiczne
Innowacje w praktyce nauczycielskiej

FD-50
seminarium
Zakres szkolenia

termin: 16 lutego 2021,
bezpłatne
godz. 15.00–17.30
Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną. Opis i dokumentacja
innowacji.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-51

Innowacje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Czym jest innowacja? Innowacja a prawo oświatowe. Opis i dokumentacja.
Prezentacja różnych innowacji w przedszkolach i szkołach, jako dobrych
praktyk. Pomysły nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej na kreatywne i twórcze rozwiązania innowacyjne.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska / Jadwiga Krzyżewska, Andrzej Matusiewicz

FD-52
szkolenie
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Uczenie biznesu praktycznie – dobrym kierunkiem
na innowację pedagogiczną w szkole
liczba godzin dyd.: 3

termin: 9 marca 2021

bezpłatne

Innowacyjne narzędzia do praktycznej nauki zarządzania projektami.
Branżowe Symulacje Biznesowe REVAS. Korzyści dla szkoły, nauczycieli
i uczniów. Prezentacja przykładów dobrej praktyki.
nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości i inni
zainteresowani tematyką
Jan Bielecki / eksperci REVAS

FD-53

Konferencja warsztatowa: Inspiracja, Współpraca, Rozwój

konferencja

liczba godzin dyd.: 4

termin: 24 marca 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia, po uzgodnieniu z ekspertami FRSE, zostanie
podany w marcowej ofercie form doskonalenia.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci z Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji w Warszawie
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FD-54
seminarium

Stany Zjednoczone dla dociekliwych
– innowacja w szkole ponadpodstawowej
liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Diagnoza potrzeb uczniów jako klucz do sukcesu – rzeczywiste potrzeby
uczniów. Dobra praktyka – plan, działanie, sprawozdanie. Możliwości
edukacji zdalnej. Odniesienie do podstawy programowej, wymagań
państwa wobec szkół oraz kierunków polityki oświatowej państwa.

Adresaci

nauczyciele języków obcych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

Grywalizacja jako innowacja

FD-55
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 19 maja 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Zastosowanie grywalizacji jako innowacji. Wykorzystanie mechanizmów
z gier komputerowych lub fabularnych w celu zwiększenia zaangażowania
uczestników. Gry na zajęciach a grywalizacja. Zgrywalizowanie zajęć
w postaci projektu.

Adresaci

nauczyciele różnych przedmiotów

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Gry planszowe i karciane

FD-56
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 9 czerwca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Wykorzystanie gier planszowych i karcianych w nauce różnych
przedmiotów, zwiększenie zaangażowania uczestników zajęć.
Gry na zajęciach a grywalizacja. Gry planszowe w Genial.ly, generatory gier.

Adresaci

nauczyciele różnych przedmiotów

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober
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Kompetencje kluczowe – uczenie się

FD-57
warsztaty

Mindfulness – uważność jako pomoc w nauczaniu i uczeniu się
liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Charakterystyka treningu uważności. Zastosowanie mindfulness. Techniki
treningu uważności. Wykorzystanie mindfulness w procesie nauczania
i uczenia się.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-58
seminarium

To, co powiesz, może zmienić świat
liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Cztery uszy von Thuna, czyli jak cię słyszą inni. Bariery komunikacyjne i ich
źródło. Dobre nawyki komunikacyjne, dzięki którym zidentyfikujesz realne
potrzeby swojego rozmówcy. Od języka ocen do języka dialogu. Prośba
a żądanie – jak prosić, by zwiększać szanse na spełnienie i budować relację.
Piękno „NIE” – potrzeby stojące za odmową?

Adresaci

nauczyciele języka wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

FD-59
warsztaty

Gry do nauki i zabawy na różnych przedmiotach
liczba godzin dyd.: 5

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Rola zabaw i gier na różnych przedmiotach nauczania – jak bawić i uczyć
jednocześnie? Wybrane gry integracyjne (np. Portret grupy, Wizytówka
Plotka, Znajdź kogoś, kto... ), ćwiczące refleks (np. Kto? To nie ja. Jeśli nie ja,
to kto?, Wyrywaniec itp.), do pracy z tekstem (kółko i krzyżyk inaczej, gra
na rodzynki, test wyboru inaczej, karty dydaktyczne, prawda czy fałsz –
inaczej).

Adresaci

nauczyciele różnych specjalności

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska
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Uczyć się uczenia w praktyce

FD-60
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 17 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Podstawowe wiadomości z zakresu uczenia się w kontekście
neurodydaktyki. Czynniki wpływające na proces uczenia się. Uczenie się
jako kompetencja XXI wieku. Metody efektywnego uczenia się.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

Motywacja – jak rozwijać samodzielność, zaangażowanie
i kreatywność uczniów

FD-61
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Metody motywowania w szkole i ich skuteczność. Błędy w motywowaniu –
praktyczne przykłady. Motywacja wewnętrzna, czy zewnętrzna – fakty
i mity. Samodzielny, zaangażowany i kreatywny uczeń, czyli jaki? Postawa
nauczyciela sprzyjająca kształtowaniu postaw uczniów.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

Specjalne potrzeby edukacyjne

FD-62

Jak realizować podstawę programową podczas pracy z uczniami
z orzeczeniem o kształceniu specjalnym w trakcie nauczania
stacjonarnego i zdalnego

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Regulacje prawne w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnym. Diagnoza ucznia na podstawie orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny
funkcjonowania ucznia. Sposoby dostosowania wymagań
do indywidualnych potrzeb ucznia niepełnosprawnego.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych podczas nauczania zdalnego.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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FD-63
warsztaty

Zakres szkolenia

Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
liczba godzin dyd.: 6
termin: marzec 2021
12 zł
(2 spotkania po 3 godz.)
Podstawowe założenia Treningu Umiejętności Społecznych. Diagnoza
zaburzeń umiejętności społecznych u dzieci. Trening Umiejętności
Społecznych dla dzieci ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością
intelektualną, ADHD. Metody wykorzystywane podczas Treningu
Umiejętności Społecznych.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-64
warsztaty

Garść pomysłów na rewalidację
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Gry i zabawy matematyczne. Szachy – gra dydaktyczna, podstawy gry.
Gry na spostrzegawczość. Ćwiczenia i zabawy stymulujące zmysły
oraz związane z terapią ręki.

Adresaci

nauczyciele rewalidacji, nauczyciele wspomagający i nauczyciele świetlicy

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Safianowska

FD-65
seminarium

Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowymi
w przedszkolu i w szkole
liczba godzin dyd.: 3

termin: kwiecień 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Czym są i jak działają emocje. Kryteria diagnostyczne zaburzeń
emocjonalnych. Emocje a autodestrukcyjne zachowania. Sposoby
postępowania w sytuacji podejrzenia występowania zaburzeń lękowych
u uczniów. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów
z zaburzeniami lękowymi.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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Cztery pory roku – spotkania z arteterapią

FD-66
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2021

10 zł

Proste formy diagnozy ucznia przy użyciu metod plastyczno-technicznych.
Gry i zabawy plastyczne na każdą porę roku. Elementy dramy i pantomimy.
Wykonanie mandali.
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy
oraz inni zainteresowani

Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Safianowska

Szachy w edukacji
Internetowy turniej szachowy z nagrodami

FD-67
turniej online

liczba godzin dyd.: 5

termin: luty 2021

bezpłatny

Zakres szkolenia

Doskonalenie umiejętności gry w szachy.

Adresaci

nauczyciele prowadzący edukację przez szachy oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Safianowska

Uwagi

Turniej odbędzie się w aplikacji Lichess.org

FD-68

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przez szachy

sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

liczba godzin dyd.: 9
termin: marzec – maj 2021
bezpłatna
(3 spotkania po 3 godz.)
Wykorzystanie TIK w zdalnej edukacji szachowej. Doskonalenie
umiejętności gry w szachy poprzez wykorzystanie platform internetowych:
szachy.club, lichess.org. Organizowanie i tworzenie konkursów szachowych
w aplikacjach internetowych. Łamigłówki szachowe. Animacje szachowe.

Adresaci

nauczyciele prowadzący edukację przez szachy oraz inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Safianowska

28

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów
cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.

FD-69
seminarium
Zakres szkolenia

Dzień ochrony danych osobowych
termin: 28 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 15.00–16.30
Ochrona danych osobowych – czy jest co świętować? Konsekwencje
kradzieży tożsamości – minimalizowanie zagrożeń. Pomysły na zajęcia
o ochronie danych osobowych.
liczba godzin dyd.: 2

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-70
seminarium

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

termin: 3 lutego 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-71
warsztaty

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

termin: 4 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-72
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu na lekcji
liczba godzin dyd.: 9
termin: 8 lutego 2021,
bezpłatna
(3 spotkania po 3 godz.)
godz. 15.15–17.30
Obsługa i konfiguracja tabletu i smartfonu z Androidem. Rodzaje tabletów
i akcesoriów. Funkcjonalność aplikacji, które warto zainstalować
w urządzeniach. Wizualizacja treści nauczania podczas lekcji za pomocą
tabletu i smartfonu połączonego z telewizorem, projektorem, monitorem.
Przykłady wykorzystania tabletu i smartfonu na lekcji, do zdalnej edukacji,
przekazywania wiedzy, rozwijania kreatywności i sprawdzania efektów
kształcenia.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

Uwagi

Zajęcia w Laboratorium Innowacji i-Lab.

FD-73
seminarium online

Edukacja zdalna a ważne relacje międzyludzkie
liczba godzin dyd.: 3

termin: 10 lutego 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Nauczyciele w sieci – wyniki raportu. Relacje nauczyciel – uczeń. Relacje
rówieśnicze uczniów. Jak się dogadać – o komunikacji budującej relacje.
Klimat szkoły zdalnej. Prezentacja przykładów dobrej praktyki.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki

Podstawy HTML

FD-74
warsztaty

liczba godzin dyd.: 8

termin: 11 i 18 lutego 2021

16 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-75
seminarium

Możesz nauczyć się wszystkiego – Khan Academy
liczba godzin dyd.: 3

termin: 24 lutego 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji z wykorzystaniem materiałów
online, pokazów i doświadczeń. Korzystanie z materiałów Khan Academy
i praca z programem Khan Academy.

Adresaci

nauczyciele różnych przedmiotów

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober/ prof. Lech Mankiewicz – Pracownik Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN, prezes fundacji Edukacja dla Przyszłości i Adwokat języka
polskiego w Khan Academy

FD-76
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Adresaci

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
liczba godzin dyd.: 12
termin: 26 lutego 2021
bezpłatna
(4 spotkania po 3 godz.)
Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach.
Lekcje otwarte.
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z powiatów augustowskiego,
grajewskiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego uczestniczący
w programie „Aktywna tablica”

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwagi

Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.

FD-77
warsztaty

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

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński
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FD-78
warsztaty

Inkscape – program do tworzenia grafiki wektorowej
liczba godzin dyd.: 10

termin: 17 i 18 marca 2021

20 zł

Zakres szkolenia

Podstawowe wiadomości o grafice komputerowej. Wizualna atrakcyjność
grafiki wektorowej. Początki pracy z programem Inkscape. Metody pracy
z grafiką wektorową. Eksportowanie wyników do różnych formatów.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-79
warsztaty

Podstawy programowania w Scratch
liczba godzin dyd.: 8

termin: 21–22 kwietnia 2021

16 zł

Zakres szkolenia

Przybliżenie, na przykładach, czym dokładnie jest algorytm. Projektowanie,
tworzenie i zapisywanie prostych programów w wizualnym środowisku
programowania Scratch. Przykłady zastosowań pobudzających aktywność
uczniów.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-80
warsztaty

Wiosenna akademia fotografii
liczba godzin dyd.: 12

termin: 5, 12, 19 maja 2021

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

FD-81
seminarium

Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu”
liczba godzin dyd.: 2

termin: 26 maja 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Jak działać, by zapobiegać uzależnieniom behawioralnym? Symptomy
fonoholizmu. Jak przeciwdziałać fonoholizmowi.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-82

Jak zacząć naukę programowania w szkole podstawowej

seminarium

liczba godzin dyd.: 2

termin: 9 czerwca 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Realizacja podstawy programowej w zakresie nauki programowania.
Aktywności przeznaczone dla dzieci, które jeszcze nie umieją czytać.
Środowiska online do wykorzystania w szkole podstawowej. Źródła
pomysłów do działań związanych z poszukiwaniem algorytmów.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-83
warsztaty

Dzień pustej klasy – podchody i gry terenowe
liczba godzin dyd.: 4

termin: 16 czerwca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele różnych przedmiotów

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości,
kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Agresja w szkole

FD-84
warsztaty
Zakres szkolenia

termin: 20 stycznia 2021,
10 zł
godz. 15.00–18.00
Mechanizmy związane z powstawaniem agresji. Sposoby radzenia z agresją.
Analiza zjawiska agresji w szkole.
liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

dr Dorota Koncewicz
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Wychowawca online

FD-85
szkolenie online

Zakres szkolenia

termin: 27 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 15.30–18.15
Rola wychowawcy w przygotowaniu uczniów i rodziców do edukacji
zdalnej. Psychologiczne aspekty wychowawstwa realizowanego podczas
pracy zdalnej. Godzina wychowawcza online. Współpraca z rodzicami
podczas nauczania zdalnego.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-86
kurs

Podstawy mediacji dla nauczycieli
liczba godzin dyd.: 16

termin: luty 2021

80–100 zł*

Zakres szkolenia

Podstawy prawne mediacji. Standardy mediacji szkolnej i rówieśniczej.
Diagnoza konfliktu. Komunikacja interpersonalna. Mediacje. Etapy
mediacji. Ćwiczenia mediacyjne.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

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

Uwagi

*Koszt kursu zależy od liczby uczestników.

FD-87
seminarium

Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy
liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

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

Adresaci

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

FD-88
warsztaty

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Ogólne zasady efektywnej komunikacji interpersonalnej. Komunikowanie
werbalne i niewerbalne. Bariery w komunikacji społecznej. Komunikacja
jedno- i dwustronna oraz potrzeba nawiązywania dialogu z rodzicem.
Specyfika komunikacji z uczniami i rodzicami.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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FD-89
seminarium
Zakres szkolenia

Samorządność uczniowska w szkole
– rola opiekuna i uczniowskich liderów
termin: 19 marca 2021,
bezpłatne
godz. 15.00–17.30
Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego.
Planowanie pracy samorządu uczniowskiego. Prezentacja i omówienie
poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

opiekunowie samorządu uczniowskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

Uwagi

Uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację: „Samorząd uczniowski.
Poradnik dla dyrektorów, wychowawców i opiekunów”.

FD-90
warsztaty

Relacje w szkole – autorytet nauczyciela
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Autorytet formalny vs autorytet rzeczywisty – pułapki autorytetu. Analiza
przypadku – skuteczny pedagog i wychowawca. Mózg nie słyszy NIE – jak
budować skuteczny komunikat.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

Rola emocji w uczeniu się

FD-91
seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Proces kształcenia a emocje. Kontekst emocjonalny procesu nauczania.
Emocje ucznia w procesie uczenia się. Emocje nauczyciela w procesie
nauczania. Wpływ emocji na motywację.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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Tutoring w pracy wychowawcy

FD-92
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Tutoring jako proces edukacji nakierowany na rozwój wychowanka.
Procedury tutoringu. Rozpoznawanie mocnych stron ucznia i ich
wykorzystanie w pracy tutorskiej. Monitorowanie realizacji planów i ścieżek
rozwoju ucznia.

Adresaci

wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego mówienia

FD-93
warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 15 kwietnia 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Elementy składające się na „portret” mówcy. Skupianie uwagi słuchacza.
Kompozycja mowy i rozmowy. Jak mówić przekonująco i ciekawie.
Propozycje ćwiczeń dla uczniów.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele, wychowawcy klas

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-94

Metoda Wspólnej Sprawy, czyli jak reagować w sytuacji przemocy

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: maj 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Zjawisko przemocy i agresji w środowisku szkolnym. Główne założenia
Metody Wspólnej Sprawy według Kena Rigby’ego. Metoda Wspólnej
Sprawy jako przykład interwencji kryzysowej w placówce.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-95
konferencja

Dydaktyczna i wychowawcza rola muzeów
liczba godzin dyd.: 4

termin: maj 2021

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

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak / pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach

Uwaga

Konferencja będzie realizowana w Muzeum Okręgowym w Suwałkach
oraz w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach.
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6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań
egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.

Egzamin maturalny 2021

FD-96
seminarium online
Zakres szkolenia

termin: 12 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 10.00–12.30
Zmiany w egzaminie maturalnym w roku 2021. Podstawa programowa
a wymagania egzaminacyjne.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Gołaszewski

FD-97

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

szkolenie online

Zakres szkolenia

termin: 14 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 10.00–13.15
Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku (ogólne
i szczegółowe). Wymagania z podstawy programowej, które nie będą
sprawdzane w tym roku szkolnym. Modyfikacja arkuszy egzaminacyjnych.
Jak przygotować ucznia do egzaminu z języka polskiego?
liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

Uwaga

Po przeanalizowaniu materiałów szkoleniowych uczestnicy warsztatów
będą mogli wziąć udział w dwugodzinnej sesji online przeznaczonej na
dyskusję. Sesja odbędzie się na platformie MS Teams, a jej termin zostanie
ustalony podczas warsztatów online.

FD-98
szkolenie online

Zakres szkolenia

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2021 roku
termin: 21 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 16.00–18.15
Zapoznanie ze zmianami w wymaganiach ogólnych i szczegółowych
w zakresie egzaminu ósmoklasisty z matematyki na rok szkolny 2020/2021.
Wdrożenie zmian w pracy z uczniem. Przedstawienie publikacji
wspierających przygotowanie uczniów do egzaminu. Praca z materiałami
źródłowymi.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Jursza
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Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku

FD-99

szkolenie online
Zakres szkolenia

termin: 20 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 16.00–19.00
Prezentacja zmian wymagań ogólnych i szczegółowych w zakresie
egzaminu ósmoklasisty na rok szkolny 2020/2021. Praca z materiałami
źródłowymi. Prezentacja modelu pracy z uczniami.
liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Teresa Zaforymska

Egzamin maturalny 2021

FD-100
szkolenie online
Zakres szkolenia

termin: 26 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 16.00–19.15
Przed egzaminem. Na jakie umiejętności uczniów warto zwrócić uwagę
przed zbliżającą się maturą?
liczba godzin dyd.: 4

Adresaci

nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Gołaszewski

Matura 2023. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego

FD-101
konferencja
Zakres szkolenia

termin: 27 stycznia 2021,
bezpłatna
godz. 15.30–17.45
Formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku 2023. Formy
wypowiedzi na egzaminie maturalnym od 2023 roku.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak / Zbigniew Kosiński (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Łomży)

FD-102

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym
z historii i wiedzy o społeczeństwie w roku 2021

szkolenie online
Zakres szkolenia

termin: 27 stycznia 2021,
bezpłatne
godz. 15.30–17.45
Wymagania szczegółowe w podstawie i w wymaganiach egzaminacyjnych
w podziale na etapy i poziomy kształcenia. Uzasadnienie zmian
w wymaganiach szczegółowych.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki
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Czy już wiemy, czego nie będzie na egzaminie z języka obcego?

FD-103
warsztaty

liczba godzin dyd.: 3

termin: 17 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Nowe wymagania egzaminacyjne, ograniczenia związane z edukacja zdalną
i dostosowanie egzaminu do zmienionych warunków nauczania. Od czego
zależy efektywność nauczania online; czy można dobrze przygotować
uczniów do egzaminu.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Justyna Bober

FD-104

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

ABC ósmoklasisty. Typy zadań — kształcenie właściwego podejścia. Klucz
do sukcesu — kształcenie kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się.

Adresaci

nauczyciele języków obcych szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

FD-105

Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: luty 2021

10 zł

Zakres szkolenia

ABC maturzysty. Typy zadań — kształcenie właściwego podejścia. Klucz
do sukcesu — kształcenie kompetencji w zakresie umiejętności uczenia się.

Adresaci

nauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

FD-106

Kontekstowe czytanie tekstów kultury w świetle przygotowania
do nowej formuły egzaminu maturalnego

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

termin: 20 marca 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Koncepcja nauczania kontekstowego w praktyce polonistycznej.
Wykorzystywanie rozwiązań metodycznych sprzyjających przygotowaniu
uczniów do redagowania wypowiedzi egzaminacyjnych i rozwiązania testu
historycznoliterackiego. Przykładowe scenariusze zajęć ilustrujące
koncepcję nauczania kontekstowego.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak / Dorota Dąbrowska (Centrum Edukacji Nauczycieli
w Łomży)
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Promocja szkoły
FD-107
warsztaty

Narzędzia public relations w promocji szkoły
liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Public relations (PR) – podstawowe pojęcia w odniesieniu do promocji
szkoły. Teoria i praktyka wykorzystania: definicje PR, strategiczne cele PR,
wykorzystanie PR w szkole. Planowanie i wdrażanie działań PR w kontekście
promocji szkoły. Skuteczność działań promocyjnych.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Kalejta

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela
FD-108
sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Awans zawodowy nauczyciela
liczba godzin dyd.: 6
termin: 10 lutego 2021
bezpłatna
(2 spotkania po 3 godz.)
i 14 kwietnia 2021
Zdobycie umiejętności związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Działania nauczyciela potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych
do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. Dokumentowanie
podjętych działań w okresie stażu. Wspólna praca nad wybranymi
zagadnieniami. Wymiana doświadczeń. Zajęcia/lekcje otwarte.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

dr Dorota Koncewicz

FD-109
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

40

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
liczba godzin dyd.: 4

termin: 3 marca 2021

10 zł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Prezentacja dorobku
zawodowego nauczyciela.
nauczyciele stażyści ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego,
opiekunowie stażu
dr Dorota Koncewicz

FD-110

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

10 zł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o postępowanie egzaminacyjne. Prezentacja
dorobku zawodowego nauczyciela.
nauczyciele kontraktowi ubiegający się o stopień nauczyciela
mianowanego, opiekunowie stażu

Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-111

termin: 17 marca 2021

dr Dorota Koncewicz

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

liczba godzin dyd.: 4

termin: 24 marca 2021

10 zł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Prezentacja dorobku
zawodowego nauczyciela.
nauczyciele mianowani ubiegający się o stopień nauczyciela
dyplomowanego
dr Dorota Koncewicz

Turystyka i wypoczynek
FD-112
kurs

Kurs kierowników wycieczek szkolnych
liczba godzin dyd.: 10

termin: 20 marca 2021

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 przedszkoli i wszystkich typów szkół

Kierownik kursu
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński
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Kurs na kierownika wypoczynku

FD-113

liczba godzin dyd.: 10
termin: 3 i 4 czerwca 2021
40 zł
(2 spotkania po 5 godz.)
Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Prowadzenie
dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie
i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej

kurs
Zakres kursu

Adresaci
Kierownik kursu
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści

Religia
Osobisty rozwój nauczyciela

FD-114
seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: luty 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Autodiagnoza pracy nauczyciela. Rola ewaluacji pracy nauczyciela.
Kompetentny nauczyciel w szkole.

Adresaci

nauczyciele religii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-115

Kardynał Stefan Wyszyński. Stosunki państwo – Kościół w okresie PRL

seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Kardynał Stefan Wyszyński – znany i nieznany. Kardynał Stefan Wyszyński
jako Prymas Tysiąclecia. Obchody Roku kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Adresaci

nauczyciele religii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta
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FD-116
seminarium

Polski Kościół wobec „czerwonej zarazy”
liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Kościół wobec wojny polsko-bolszewickiej. Nauczanie Kościoła wobec
ideologii socjalizmu i komunizmu. Kościół katolicki w okresie PRL.

Adresaci

nauczyciele religii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-117
seminarium

W 25. rocznicę śmierci o. Józefa Marii Bocheńskiego
liczba godzin dyd.: 3

termin: kwiecień 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Mnich, logik, żołnierz – sylwetka o. Józefa M. Bocheńskiego. Od prawa
do logiki, od logiki do absolutu. Czym są szkodliwe zabobony według
o. Józefa M. Bocheńskiego.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-118
seminarium

Dramatyczne chwile pontyfikatu Jana Pawła II
liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2021

Zakres szkolenia

40. rocznica zamachu na Jana Pawła II. Drugi zamach na papieża.
Najnowsze badania nt. kulisów zamachów na Jana Pawła II.

Adresaci

nauczyciele religii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

bezpłatne
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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. opracowywanie i stosowanie ceremoniału
szkolnego,
3) poznawanie dobrych praktyk w zakresie:
a. pracy z uczniem zdolnym,
b. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c. współpracy z rodzicami,
d. organizacji zajęć pozalekcyjnych,
e. wprowadzania innowacji w szkole,
4) poszerzanie wiedzy o funkcjonowaniu szkół za granicą,
5) refleksja nad aspektami etyczno-prawnymi korupcji w szkole.
Na program składają się:
− seminarium w Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach,
− jednodniowy wyjazd szkoleniowy do jednej ze szkół na Suwalszczyźnie
(przeniesiony z powodu zagrożenia epidemiologicznego),
 dwudniowy wyjazd do szkół na Litwie (przeniesiony z powodu zagrożenia
epidemiologicznego).
Autor programu: Andrzej Matusiewicz

FD-119

Klub Dyrektora – Organizacja zajęć pozalekcyjnych

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Organizacja zajęć pozalekcyjnych: zwiedzanie szkoły, prezentacja dyrektora
szkoły, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Adresaci

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

Uwagi

Szkolenie odbędzie się w jednej ze szkół podstawowych.
Dojazd uczestników we własnym zakresie.
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Klub Dyrektora – Etyczno-prawne aspekty korupcji w szkole

FD-120
seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: kwiecień 2021

bezpłatne

Etyka i kodeksy etyczne. Etyka zawodu nauczyciela. Korupcja i jej formy.
Korupcja w edukacji. Profilaktyka antykorupcyjna.
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oraz zainteresowani
nauczyciele

Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

Klub Dyrektora – Innowacyjna szkoła

FD-121

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Przygotowanie rady pedagogicznej i szkoły do innowacji. Zarządzanie
innowacjami. Zwiedzanie 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 podstawowych.
Dojazd uczestników we własnym zakresie.

FD-122

Nawigacja po drogach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły

seminarium

Zakres szkolenia

termin: 10 lutego 2021,
bezpłatne
godz. 13.00–15.30
Sprawowanie nadzoru pedagogicznego w czasie zdalnego nauczania.
Analiza danych w ewaluacji wewnętrznej, przygotowanie do formułowania
wniosków i rekomendacji w raporcie. Dokumentowanie całorocznego
nadzoru pedagogicznego, przygotowanie sprawozdania z nadzoru.
liczba godzin dyd.: 3

Adresaci

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Lidia Kłoczko

Uwagi

Na zajęcia można zabrać swoje plany i sprawozdania z nadzoru
pedagogicznego, projekty ewaluacji wewnętrznej, procedury oceny pracy
nauczycieli itp.
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Program – Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
Uczniowie ze spektrum autyzmu coraz częściej znajdują swoje miejsce w szkołach
ogólnodostępnych. Ze względu na złożoność i charakter zaburzenia, uczniowie ci wymagają
specjalnych metod kształcenia i wychowania. Opieka także w wielu sytuacjach stanowi
swego rodzaju wyzwanie. Zrozumienie uczniów ze spektrum autyzmu wymaga
uświadomienia przez wszystkich, którzy z nimi pracują, z czego wynika odmienność ich
zachowań. Zachowań tych nie można interpretować zgodnie z naszą wiedzą
i doświadczeniem. Trzeba spojrzeć na nie przez pryzmat odmiennych procesów myślowych.
Istotą pracy z uczniami ze spektrum autyzmu jest zdolność do wejścia w ich wewnętrzny
świat umysłu. Dopiero wtedy, w połączeniu z wiedzą o zaburzeniach ze spektrum autyzmu,
będziemy mogli skutecznie komunikować się i pracować z tą grupą uczniów. Praca nie będzie
możliwa, jeżeli w procesie nie uwzględnimy rodziców. Zadaniem nauczycieli, rodziców
i innych specjalistów zaangażowanych w pracę z takimi uczniami jest wypracowanie
konkretnych, skutecznych strategii terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które
przyniosą prawdziwe, długotrwałe efekty. Uczniowie ze spektrum autyzmu mają takie same
potrzeby jak ich rówieśnicy, dlatego nie można zapomnieć o zagadnieniach dotyczących
komunikacji, nawiązywania relacji czy funkcjonowaniu w życiu codziennym.
Ze względu na to, że w praktyce szkolnej pojawia się mnóstwo problemów
wychowawczych i edukacyjnych w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, powstał niniejszy
program, który w założeniach ma być odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, nauczycieli
wspomagających, pedagogów, logopedów i innych specjalistów prowadzących zajęcia z tymi
uczniami.
Uczniowie ci są dużym wyzwaniem. Charakter zaburzeń często powoduje, że
funkcjonowanie dzieci w szkole, wśród rówieśników i ich praca z nauczycielami pozostawia
wiele do życzenia. W ramach tego programu, realizowanego we współpracy z praktykami,
którzy na co dzień pracują z taką grupą uczniów, będzie można zapoznać się z praktycznymi
rozwiązaniami, uaktualnić wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu i podzielić się
wiedzą i doświadczeniem ze swojej pracy.
Realizacja programu pomyślana jest jako cykl spotkań, warsztatów oraz uczestnictwa
w zajęciach z uczniami ze spektrum autyzmu.
Proponowana tematyka spotkań:
1. Charakterystyka uczniów ze spektrum autyzmu. Klasyfikacja, diagnoza.
2. Najczęściej stosowane metody pracy i terapii.
3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a funkcjonowanie w szkole. Trudności
komunikacyjne i językowe. Zaburzenia percepcyjno-motoryczne, poznawcze
i integracji sensorycznej.
4. Specyficzne zainteresowania. Czynności rutynowe. Zachowania trudne.
5. Metody behawioralne w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
6. Organizacja pracy na terenie szkoły. Organizacja zajęć w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Metody pracy w szkole. Integracja z rówieśnikami.
7. Współpraca z rodzicami.
8. Obserwacja i analiza zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu.
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Cel ogólny:
Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
Cele szczegółowe:
1. Uaktualnienie wiedzy na temat uczniów ze spektrum autyzmu.
2. Zapoznanie ze skutecznymi metodami nauki, pracy i terapii.
3. Uzyskanie propozycji praktycznych rozwiązań do pracy z uczniem ze spektrum
autyzmu w szkole ogólnodostępnej.
4. Wypracowanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów w pracy z uczniami
ze spektrum autyzmu.
5. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami i specjalistami pracującymi
z uczniami ze spektrum autyzmu.
6. Stworzenie grupy wsparcia nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami
ze spektrum autyzmu.
Adresaci: nauczyciele, nauczyciele wspomagający oraz inni specjaliści pracujący z uczniami
ze spektrum autyzmu
Autor programu: dr Dorota Koncewicz

FD-123

sieć współpracy
i samokształcenia

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
terminy: 26 stycznia,
godz. 15.30–17.45,
liczba godzin dyd.: 18
23 lutego, 23 marca,
bezpłatna
(6 spotkań po 3 godz.)
27 kwietnia, 25 maja,
15 czerwca 2021
Spotkania nauczycieli, nauczycieli wspomagających oraz innych
specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu mające na celu
pogłębienie wiedzy i umiejętności z następującego zakresu:
1. Charakterystyka uczniów ze spektrum autyzmu. Klasyfikacja, diagnoza.
2. Najczęściej stosowane metody pracy i terapii.
3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a funkcjonowanie w szkole. Trudności
komunikacyjne i językowe. Zaburzenia percepcyjno-motoryczne.
Zaburzenia poznawcze. Zaburzenia integracji sensorycznej.
4. Specyficzne zainteresowania. Czynności rutynowe. Zachowania trudne.
5. Metody behawioralne w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
6. Organizacja pracy na terenie szkoły. Nauczanie indywidualne. Metody
pracy w szkole. Integracja z rówieśnikami.
7. Współpraca z rodzicami.
8. Obserwacja i analiza zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu.
zainteresowani nauczyciele, specjaliści i nauczyciele wspomagający
pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu
dr Dorota Koncewicz
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Program Biblioteki Pedagogicznej w Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach – PODLASKIE CZYTA
Treści programu służą promocji czytelnictwa, mogą zainspirować nauczycieli
propagujących znajomość literatury narodowej, aby nie stanowiła ona tylko przedmiotu
nauczania szkolnego, ale była także obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym.
Osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej,
dbałość o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.
Kontynuowany przez nas program obejmuje zagadnienia dotyczące popularyzacji
czytelnictwa przy wykorzystaniu różnorodności polskiej literatury, w tym baśni i legend,
w szczególności naszego regionu oraz współczesnej twórczości związanej z Suwalszczyzną.
Program zawiera formy pracy z uczniami promujące edukację czytelniczą, kulturalną
i regionalną z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania: kamishibai i czytania
wrażeniowego. Wspiera nauczycieli w realizacji podstaw programowych nauczania ogólnego
poprzez wskazywanie rozwiązań metodycznych wzbogacających proces nauczania
w obszarze edukacji czytelniczej. Promuje regionalne dziedzictwo kulturowe oraz
przypomina o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Uwzględnia również zagadnienia
dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, warsztatu informacyjnego biblioteki
oraz odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystania z elektronicznych źródeł informacji.
Cele ogólne:
− popularyzacja czytelnictwa,
− zwrócenie uwagi na bogactwo literatury polskiej i potrzebę dbałości o polszczyznę,
− wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi
dziełami polskiej literatury,
− wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych.
Cele szczegółowe:
− integracja środowiska lokalnego wokół idei wspólnego czytania,
− kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych,
− rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką,
− promowanie kultury żywego słowa w jej najdoskonalszych przejawach,
− kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
− rozbudzanie wyobraźni i kreatywności,
− kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych,
− kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania,
− rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi,
− wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
− promowanie nowych technologii służących popularyzacji czytelnictwa,
− doskonalenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.
Adresaci:
− nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,
− nauczyciele bibliotekarze,
− uczniowie (klasy szkolne oraz oddziały przedszkolne z opiekunami).
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Działania:
− Ogólnopolska akcja Tydzień Bibliotek 8–15 maja 2021 r.,
− Akcja Lato 2021 z Biblioteką Pedagogiczną CEN w Suwałkach,
− warsztaty, seminaria, szkolenia, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Najwspanialszy dar… przyjaźń

FD-124
lekcja biblioteczna

liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – maj 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Rola przyjaźni jako trwałej wartości w życiu człowieka. Opisanie cech
przyjaźni. Uzmysłowienie wartości przyjaźni w porównaniu z innymi
bogactwami w życiu człowieka.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas V–VII szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka

FD-125
lekcja biblioteczna

Życie na Facebooku, czyli bezpieczny profil
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – maj 2021

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 szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka

FD-126
lekcja biblioteczna

Bajkowisko – w świecie ulubionych bohaterów
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Prezentacja książek dla dzieci z krótkim omówieniem treści. Czytanie
wybranej bajki. Zabawy rozwijające pamięć i kreatywność.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Zyta Boćwińska
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Kłopoty małej Kornelki

FD-127
lekcja biblioteczna

liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Spotkanie z bajką terapeutyczną Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel „Kłopot”.
Sposoby rozwiązywania kłopotów. Zabawy i tworzenie „Instrukcji obsługi
kłopotu”.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Zyta Boćwińska

FD-128
lekcja biblioteczna

Zaprzyjaźniamy się z książkami
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Wiersze, zagadki o książkach i ich poszanowaniu. Opracowanie zasad
postępowania z książkami. Rozpoznawanie formatów książek podczas
zabaw i ćwiczeń.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas I–IV szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska

FD-129
lekcja biblioteczna

Różne postacie współczesnej książki
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Obrazkowa historia książki. Współczesne książki drukowane i elektroniczne.
Ciekawostki o książkach – prezentacja multimedialna.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas I–IV szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska

FD-130
warsztaty

Genial.ly w pracy nauczyciela bibliotekarza
liczba godzin dyd.: 4

termin: 25 lutego 2021

10 zł

Zakres szkolenia

Informacje ogólne o platformie Genial.ly, zakładanie konta i logowanie.
Prezentacja podstawowych narzędzi i szablonów do tworzenia wizualnych
i interaktywnych treści. Przykłady zastosowań aplikacji w pracy nauczyciela
bibliotekarza i promocji działań biblioteki. Tworzenie własnych
interaktywnych kart i prezentacji.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska
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FD-131
lekcja biblioteczna

Związki frazeologiczne wokół nas
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Prezentacja znanych frazeologizmów zaczerpniętych z mitologii, literatury
i Biblii. Łączenie w pary zdjęć z odpowiednimi związkami frazeologicznymi.
Rozwiązywanie quizu online „Czy potrafisz dokończyć te związki
frazeologiczne?”. Gra w kalambury.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas V–VI szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska

Mali ekolodzy

FD-132
lekcja biblioteczna

liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Spotkanie z bajką ekologiczną Beaty Gabrat „Przygody Pingwina Pingo”.
Poznanie sposobów dbania o środowisko. Ekołamigłówki – quizy i zagadki.
Wykonanie ekozabawek.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska

FD-133
lekcja biblioteczna

Jak powstaje czasopismo
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – maj 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Budowa czasopisma i stałe działy w czasopiśmie. Czym różni się gazeta
od czasopisma? Kto pracuje w redakcji i jaką pełni rolę w procesie
powstawania czasopisma?

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas V–VII szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska

FD-134
lekcja biblioteczna

Klikaj z głową, czyli o bezpieczeństwie w sieci
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – maj 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Interaktywna gra decyzyjna. Rozsądne i bezpieczne korzystanie z sieci.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klasy VII szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna W. Urbańska
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FD-135
szkolenie

Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi nie tylko w bibliotece
liczba godzin dyd.: 3

termin: 11 marca 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Jak uczy się mózg: dieta i ćwiczenia wspomagające uczenie się
i zapamiętywanie. Myślenie wizualne. Mnemotechniki dla starszych
i młodszych.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

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

Uwagi

Szkolenie odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Sejnach, ul. Łąkowa 1.

FD-136
seminarium

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

termin: 25 marca 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zjawisko „czytelnika opornego”. Inspirujące metody pracy z książką
i czytelnikiem. Żywa biblioteka. Akcje promujące czytanie.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka

FD-137
seminarium

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w pracy z czytelnikiem
liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Bibliotekarz analogowy, czy cyfrowy? Umiejętność korzystania z sieci jako
wiedza (trochę) tajemna. Wyszukiwanie zasobów cyfrowych. Zasoby
cyfrowe a prawo autorskie. Domena publiczna.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-138
lekcja biblioteczna

Dlaczego ludzie...?, dlaczego ja… nie czytam?
O barierach czytelniczych
liczba godzin dyd.: 1

termin: marzec – maj 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz
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FD-139
lekcja biblioteczna

Droga książki od autora do czytelnika
liczba godzin dyd.: 1

termin: kwiecień 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Etapy powstania książki. Budowa zewnętrzna i wewnętrzna książki. Zawody
związane z powstaniem książki.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Beata Niedźwiecka

Prawa małego autora

FD-140
lekcja biblioteczna

liczba godzin dyd.: 1

termin: kwiecień – maj 2021

bezpłatna

Zakres szkolenia

Prawa autorskie: prawa osobiste i majątkowe. Przykłady dozwolonego
użytku. Dzieci jako autorzy swoich dzieł.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-141
seminarium

Magia teatrzyku kamishibai
liczba godzin dyd.: 3

termin: kwiecień 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Wpływ ilustracji i głośnego czytania na rozwój czytelnictwa u małego
dziecka. Historia i technika Kamishibai. Teatrzyk kamishibai jako
alternatywna forma czytania pobudzająca wyobraźnię dziecka.
Sposoby wykorzystania teatrzyku w pracy z dziećmi.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-142
seminarium

Wyszukiwanie informacji w katalogu elektronicznym
oraz czytelni online (IBUK Libra, Academica i Polona)
liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2021

bezpłatne

Zakres szkolenia

Sposoby wyszukiwania informacji w katalogu elektronicznym. Korzystanie
z zasobów Polony i Academiki. IBUK Libra jako e-czytelnia oraz platforma
edukacyjna. Zaawansowane narzędzia pracy z tekstem.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

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 „RODO” (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.
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki,
w imieniu którego działa dyrektor Centrum. 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. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie
danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych zawartych
w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. 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 i 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, 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 internetowej 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 z późn. zm.).

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

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

Terminy szkoleń oraz odpłatność za szkolenia do uzgodnienia.
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V.

Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli
na terenie szkoły/przedszkola

Lp.

Tematyka zajęć

Liczba
godzin

Prowadzący

1

Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się

3

Jan Bielecki

2

ABC kreatywności

3

Jan Bielecki

3

Sztuka skutecznego porozumiewania się

3

Jan Bielecki

4

Mediacje szkolne i rówieśnicze

3

Jan Bielecki

5

OneNote MS Teams – notes dla ucznia i nauczyciela

3

Justyna Bober

3

Justyna Bober

3

Justyna Bober

3

Justyna Bober
Justyna Bober

6
7
8

Tablice interaktywne w nauczaniu zdalnym
i stacjonarnym
Zadawanie prac domowych, ocenianie i informacja
zwrotna. Praca z MS Teams lub Google Classroom
Od testu do escaperoomu – praca z formularzami
Google/ Microsoft Forms

9

Odwrócona klasa jako model nauczania online i offline

3

10

Empatia zmienia nas i szkołę

4

11

Relacje w szkole – autorytet nauczyciela

4

12
13
14
15
16
17

Motywacja – jak rozwijać samodzielność, zaangażowanie
i kreatywność uczniów
Współpraca z pracodawcami a rola doradcy
zawodowego
Fundusze europejskie dla szkół
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej –
analiza danych, formułowanie wniosków i rekomendacji,
raport
Wprowadzenie oceniania kształtującego – sukcesem
ucznia i nauczyciela
Uczeń „trudny” w szkole (szczegółowa tematyka
wynikająca z potrzeb szkoły – do ustalenia)

4
3

Joanna Kalejta

3

Joanna Kalejta

4

Lidia Kłoczko

4

Lidia Kłoczko

3

18

Współpraca z rodzicami

3

19

W trosce o siebie – rozwój osobisty nauczyciela

3

20

Sposób na czytanie – działania uczniów oparte
o literaturę dla dzieci i młodzieży (w ramach szkolenia
30-minutowa prelekcja dla rodziców nt. wpływu czytania
z dzieckiem na jego rozwój osobowy i intelektualny)

3
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Dorota
Hołownia-Dudek
Dorota
Hołownia-Dudek
Dorota
Hołownia-Dudek

dr Dorota
Koncewicz
dr Dorota
Koncewicz
dr Dorota
Koncewicz
Jolanta Kubrak

21

Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego
mówienia

3

Jolanta Kubrak

22

Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się

3

Jolanta Kubrak

23
24

Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla
nauczyciela
Jak przygotować i wprowadzić innowację pedagogiczną
w szkole

2
2

Andrzej
Matusiewicz
Andrzej
Matusiewicz
Andrzej
Matusiewicz
Jarosław Cezary
Słabiński

25

Etyczno-prawne aspekty korupcji w szkole

2

26

Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy

2

27

Aplikacje w Internecie ułatwiające sprawdzanie efektów
kształcenia

3

Jarosław Cezary
Słabiński

28

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

3

Jarosław Cezary
Słabiński

29

Sposoby zapobiegania cyberprzemocy

2

Jarosław Cezary
Słabiński

30

Aby nasi uczniowie byli bezpieczni – o profilaktyce
uzależnień behawioralnych i uzależnień od substancji

2

Joanna Stabińska

31

TIK w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi

4

Joanna Stabińska

2

Joanna Stabińska

2

Andrzej Staszczyk

32
33

Ewaluacja i modyfikacja dokumentów pracy z uczniem
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
podczas nauczania zdalnego i hybrydowego
Po co chronić dane osobowe nie tylko w szkole –
szkolenie z lekcją otwartą

34

Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu”

2

Andrzej Staszczyk

35

Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki
cyberprzemocy

3

Andrzej Staszczyk

36

Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom

2

Andrzej Staszczyk

37

Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
interaktywnego

15

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz

38

Szkolenie z zakresu TIK w ramach programu „Aktywna
tablica”

4

Andrzej Staszczyk
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Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli
w szkole/przedszkolu
....................................................
(pieczęć szkoły/przedszkola)

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

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

NIP

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

e-mail

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

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

1

Uwaga! Realizacja szkolenia nastąpi po uzgodnieniu terminu z Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
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VI.

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,
kompetencje kluczowe,
awans zawodowy nauczycieli,
program eTwinning,
Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

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 Zyta Boćwińska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10
obszar działań

e-mail: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl

mgr Grzegorz Gołaszewski

nauczyciel konsultant

nr pokoju 3

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

−
−
−
−

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

− metodyka nauczania literatury polskiej,
− kształcenie językowe na poziomie szkoły

obszar działań

ponadpodstawowej,
− tworzenie wypowiedzi,

− realizacja podstawy programowej w szkole
ponadpodstawowej
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mgr Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciel konsultant

nr pokoju 2

e-mail: dorota.holownia@cen.suwalki.pl
− ocenianie wspierające rozwój ucznia – planowanie lekcji
i procesu edukacyjnego,
− rozwijanie kompetencji kluczowych,
− dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce,
− metodyka nauczania języka angielskiego,
− realizacja podstawy programowej w szkołach
podstawowej i ponadpodstawowej – język obcy
nowożytny,
− personalizacja nauczania,
− neurodydaktyka w szkole,
− psychologia motywacji

obszar działań

mgr Grzegorz Kalejta

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: grzegorz.kalejta@cen.suwalki.pl
− nauczanie religii w szkole,
− nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu,
− nauczanie techniki w szkole

obszar działań

mgr Joanna Kalejta

nauczyciel konsultant

nr pokoju 13

e-mail: joanna.kalejta@cen.suwalki.pl
− kształcenie zawodowe,
− doradztwo zawodowe,
− organizacja turystyki, rekreacja,
− reklama i public relations,
− zarządzanie firmą,
− fundusze unijne
− Subregionalny Branżowy Konsultant ds. Doradztwa
Popytowego Podlaskiej Sieci Doradztwa Zawodowego
w subregionie suwalskim

obszar działań

mgr Lidia Kłoczko
nr pokoju 112

obszar działań

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach,
nauczyciel konsultant
e-mail: lidia.kloczko@cen.suwalki.pl
− edukacja polonistyczna,
− nadzór pedagogiczny dyrektora,
− planowanie pracy dydaktycznej, stosowanie metod
rozwijających aktywność uczniów,
− ocenianie kształtujące, informacja zwrotna w procesie
oceniania, analiza wyników nauczania – uczenia się,
− ewaluacja wewnętrzna, autoewaluacja pracy nauczyciela,
wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szkoły
i rozwoju osobistego,
− awans zawodowy nauczycieli

mgr Olga Kłoczko

nauczyciel konsultant

nr pokoju 8

e-mail: olga.kloczko@cen.suwalki.pl
− plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych
i na godzinie wychowawczej,
− technika,
− plastyka na katechezie

obszar działań
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dr Dorota Koncewicz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 3

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

obszar działań

praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
profesjonalna współpraca z rodziną,
edukacja zdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień,
kształcenie zawodowe,
przygotowanie do egzaminu zawodowego,
pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne,
awans zawodowy nauczycieli

mgr Elżbieta Kozłowska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10
obszar działań

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

mgr Jadwiga Krzyżewska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 8

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

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

−
−
−
−

metodyka wychowania przedszkolnego,
edukacja wczesnoszkolna,
aktywizujące metody i techniki w edukacji,
eksperymenty w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej,
− tradycje i zwyczaje świąteczne,
− sztuka origami na zajęciach plastyczno-technicznych

obszar działań

mgr Jolanta Kubrak

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

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

obszar działań

edukacja polonistyczna,
projekt edukacyjny w szkole,
analiza wyników egzaminów zewnętrznych,
przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów,
redaktor kwartalnika edukacyjnego „CENne Wiadomości”

mgr Andrzej Matusiewicz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

e-mail: andrzej.matusiewicz@cen.suwalki.pl
− innowacje pedagogiczne w szkole,
− promocja szkoły i budowanie jej wizerunku,
− samorząd uczniowski w szkole

obszar działań

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
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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 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

mgr Grażyna Safianowska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 6

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

obszar działań

−
−
−
−

szachy w szkole,
socjoterapia,
arteterapia,
zajęcia dla dzieci z komunikacji interpersonalnej
z elementami socjoterapii i arteterapii

mgr Jarosław Cezary Słabiński

wicedyrektor, nauczyciel konsultant

nr pokoju 109

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

obszar działań
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−
−
−
−
−
−
−

nowe technologie w szkole, zdalne nauczanie,
wykorzystanie smartfonów i tabletów w szkole,
innowacje pedagogiczne,
wychowanie do wartości,
bezpieczeństwo w szkole i w Internecie,
organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku,
koordynator merytoryczny Podlaskiej Platformy
Edukacyjnej

mgr Joanna Stabińska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 2
obszar działań

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

mgr inż. Andrzej Staszczyk

nauczyciel konsultant

nr pokoju 13

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

obszar działań

− praca z uczniem niepełnosprawnym i z zaburzeniami
rozwoju,
− praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu
się,
− zapewnianie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniom z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych,
− planowanie i realizacja zadań związanych z diagnozą
edukacyjną,
− planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
w szkole,
− współpraca i komunikacja z rodzicami,
− profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży – uzależnienia
behawioralne

− organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia
zawodowego,
− organizacja i planowanie pracy doradcy edukacyjnozawodowego,
− dobór, obsługa i metody pracy z tablicą interaktywną,
− programowanie w językach Scratch i Python,
− wybór i programowanie robotów edukacyjnych,
− nowoczesne technologie w szkole,
− bezpieczeństwo w Internecie,
− ochrona danych osobowych,
− rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez
eksperymentowanie i doświadczenia

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 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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VII. Informacja o nauczycielach doradcach metodycznych
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji:

mgr Edward Dec

nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego

nr pokoju 108

e-mail: edward.dec@cen.suwalki.pl

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

−
−
−
−
−
−

planowanie i organizacja lekcji wychowania fizycznego,
opracowanie i analiza testów i sprawdzianów,
lekcja wychowania fizycznego w klasach I–III,
jak zapobiegać i korygować wady postawy,
pływanie na każdym etapie edukacji,
sport i rywalizacja sportowa jako niezbędny element
w planowaniu lekcji z wychowania fizycznego

mgr Barbara Jursza

nauczyciel doradca metodyczny matematyki

nr pokoju 108

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

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

− rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli
matematyki,
− 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 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
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− nowoczesne metody nauczania,
− techniki improwizacji teatralnej,
− zajęcia szachowe dla dzieci

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 – ok. 2516 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 3,3 milionów woluminów
zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym 1,6 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 naszej stronie
internetowej lub na miejscu w bibliotece;
• nieodpłatny dostęp do Internetu i skanera – wydruki zeskanowanych
dokumentów są odpłatne;
• lekcje biblioteczne dla uczniów i nauczycieli, uzupełniające realizację
zadań popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji
i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
• konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną
dla nauczycieli bibliotekarzy;
• szkolenia dla zainteresowanych bibliotekarzy;
• szkolenia nauczycieli, w 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
66

Szkolenia online
na platformie
MICROSOFT TEAMS

Nowoczesne
Technologie

Szkolenia stacjonarne

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
Centrum Edukacji Nauczycieli
w Suwałkach

Informujemy, że w wyniku konkursu Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
na lata 2020 – 2021 został umiejscowiony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.
Regionalne Punkty Informacyjne są to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania
upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER
(Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), Edukacja i eTwinning.

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

