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♠ P I K♠
♠ PIK – pomoc psychologiczno-pedagogiczna

♠ PIK – kompetencje metodyczne nauczyciela

♠ PIK – zarządzanie szkołą/przedszkolem

♠ PIK – technologia cyfrowa w edukacji

♠ PIK – awans zawodowy nauczyciela

♠ PIK dla nauczycieli bibliotekarzy

♠ PIK – edukacja szachowa

P I K
PUNKTY INFORMACYJNO–KONSULTACYJNE

telefoniczne zgłoszenie sprawy,
ustalenie daty i godziny spotkania

konsultacje w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach:

- omówienie zagadnienia,
- wskazanie podstaw prawnych rozwiązania,
- uzgodnienie szczegółów

przygotowanie projektu odpowiedzi,
rozwiązania
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Drodzy Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych, 

rozpoczynamy kolejny rok szkolny, życząc Państwu przede wszystkim zdrowia, optymizmu 

oraz dobrego klimatu dla twórczej, efektywnej działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. Przed nami tradycyjnie wiele zmian, wyzwań i nowości, toteż chcemy służyć 

Państwu wsparciem w codziennej pracy, oferując różnorodne szkolenia, bazujące zarówno 

na tradycyjnych, ale też i nowoczesnych metodach oraz formach pracy. 

Możliwość łączenia klasycznych form pracy dydaktycznej z nowoczesnymi 

technologiami cyfrowymi wciąż inspiruje do uatrakcyjnienia procesu nauczania-uczenia się, 

toteż proponujemy Państwu zajęcia związane z wprowadzaniem różnorodnych gier i zabaw 

edukacyjnych, łącznie z grą miejską poświęconą Marii Konopnickiej. Nauka przez zabawę, 

rywalizację jest bardziej efektywna, ponieważ angażuje emocje, a to pozwala na 

skuteczniejsze utrwalanie zdobywanych przez uczących się wiadomości i umiejętności. Nasze 

propozycje mają stanowić dla Państwa zachętę do opracowywania nowych gier, scenariuszy 

zabaw i aktywnych zajęć, którymi zapewne podzielą się Państwo na łamach „CENnych 

Wiadomości”. Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom, którzy, przysyłając 

nam swoje materiały, artykuły i scenariusze, dzielili się pomysłami dla dobra i rozwoju 

uczniów. 

W rozpoczynającym się roku szkolnym, pełnym zmian i nowości, oferujemy dyżury 

w ramach punktów informacyjno-konsultacyjnych – PIK, których tematykę i zakres pomocy 

znajdą Państwo w niniejszym Informatorze oraz na naszej stronie internetowej. Szczególną 

ofertę kierujemy do nauczycieli historii, przedmiotów humanistycznych i innych osób 

zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez wykładowców 

akademickich, pracowników IPN, którzy podzielą się wiedzą o historii najnowszej. 

Kontynuujemy procesowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli, spotkania sieci 

współpracy i samokształcenia, zapraszamy do korzystania z bogatych zasobów Biblioteki 

Pedagogicznej – nie tylko książkowych. 

Spokojnego, ale twórczego roku szkolnego 2022/2023, życzy Państwu kadra i dyrekcja 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

 

Lidia Kłoczko 

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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I. Punkty informacyjno–konsultacyjne – PIK 
 

Jedną z form pomocy oferowanej nauczycielom przez Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Suwałkach jest uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych – PIK. 

Funkcjonowanie PIK określa kilka zasad:  

1) telefoniczne zgłoszenie zagadnienia i ustalenie konkretnej daty i godziny spotkania 

z nauczycielem konsultantem, bibliotekarzem lub doradcą metodycznym – osoby 

prowadzące PIK muszą mieć czas na zapoznanie się z problemem, przygotowanie 

propozycji rozwiązań, podanie podstaw prawnych itp.;  

2) spotkanie w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B; 

3) opisanie szczególnie ważnych spraw w CENnych Wiadomościach, po wyrażeniu na to 

zgody i z zachowaniem wszelkiej anonimowości. 

Dni, godziny dyżurów PIK na stronie internetowej: cen.suwalki.pl, a niżej zakresy tematyczne: 

1. PIK – pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
A. Podstawy prawne i dokumentowanie edukacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego (Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania 
Ucznia, Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny: tworzenie, modyfikacja, 
ewaluacja. 

B. Dokumentowanie działań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

C. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w indywidualnych przypadkach. 

2. PIK – zarządzanie szkołą/przedszkolem 
A. Zarządzanie szkołą w sytuacjach kryzysowych. 
B. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/przedszkola, ocena pracy nauczycieli. 
C. Tworzenie wewnętrznych aktów prawnych: zarządzenia dyrektora, regulaminy itp. 

3. PIK dla nauczycieli bibliotekarzy 
A. Organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną; gromadzenie, opracowanie formalne 

i rzeczowe, skontrum i selekcja zbiorów. 
B. Promocja czytelnictwa i metody pracy z młodym czytelnikiem. 
C. TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza. 

4. PIK – awans zawodowy nauczyciela 
A. Awans zawodowy od 1.09.2022 r. według nowych przepisów prawnych. 
B. Kontynuacja awansu na podstawie rozpoczętego stażu według przepisów 

przejściowych, dokumentowanie działań nauczyciela ubiegającego się o stopień 
awansu zawodowego. 

5. PIK – technologia cyfrowa w edukacji 
A. Wykorzystanie narzędzi, aplikacji i zasobów internetowych w edukacji.  
B. Gry dydaktyczne, metody aktywizujące.  
C. Bezpieczeństwo w Internecie. 

6. PIK – edukacja szachowa – edukacja matematyczna przez szachy. 

7. PIK – kompetencje metodyczne nauczyciela 
A. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. 
B. Przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej (zwłaszcza dla nauczycieli 

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego). 
C. Przygotowanie do publikacji artykułu lub scenariusza lekcji (np. jako formy dzielenia 

się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami).  

http://www.cen.suwalki.pl/
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II. Wspomaganie rozwoju szkoły 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach od kilku lat wspiera przedszkola i szkoły, 

oferując pomoc w diagnozowaniu ich potrzeb rozwojowych, szeroki wachlarz szkoleń dla rad 

pedagogicznych oraz wspólną ocenę efektów tej współpracy. W związku z tym zapraszamy 

szkoły i przedszkola do udziału w rocznym procesie wspomagania rozwoju. W tym celu 

prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia do udziału w procesie wspomagania i przekazanie jej 

do Centrum. 

Na początku roku szkolnego, w każdej wspomaganej szkole/przedszkolu, Centrum 

zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola, obejmującej 

m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną oraz analizę 

dostępnych dokumentów. Na podstawie diagnozy jest sporządzany na dany rok szkolny plan 

wspomagania szkoły/przedszkola, który jest uzgodniony z dyrektorem, a następnie 

podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczyciela konsultanta/bibliotekarza 

Centrum. 

Dyrektor wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Suwałkach w miarę możliwości do 7 października 2022 r. podpisują umowę w zakresie 

organizowania i prowadzenia wspomagania szkoły/przedszkola. Podpisywana jest również 

umowa powierzenia przetwarzania danych, gdyż w trakcie realizacji wspomagania 

przetwarzane są dane osobowe. 

Nauczyciel konsultant/bibliotekarz Centrum wspólnie z dyrektorem szkoły/ 

przedszkola monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania, a na 

zakończenie procesu dokonuje jego podsumowania, sporządzając sprawozdanie zawierające 

wnioski i rekomendacje. 

 

Zapraszamy do współpracy i udziału we wspomaganiu przedszkola/szkoły w roku 

szkolnym 2022/2023. 
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Karta zgłoszenia 

do udziału w procesie wspomagania rozwoju szkoły/przedszkola 

prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 
 
 
 
...................................................... 
               (pieczęć szkoły/przedszkola) 

 
 
 
 

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

pełna nazwa 

 

..............................................................................................................  .................................................. 
adres                NIP 

 

……………………………………………………………………………………………              …………………………………………….……  
nr telefonu          e-mail 

 

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

……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..  

 

 
……………………………………………..              ...................................................................................... 

miejscowość, data                  (pieczęć i podpis dyrektora szkoły/przedszkola) 
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III. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej 

oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie 

uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi 

z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy 

programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 

– wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego 

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, 

w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 

i integracyjnych. 
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IV. Formy doskonalenia 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
 
 

FD-1 
Dyskusja punktowana jako metoda kształtująca postawy 

ukierunkowane na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 22 września 2022, 
godz. 14.00–17.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Zasady prowadzenie dyskusji punktowanych, ocenianie dyskusji 
punktowanych, baza tematów i zagadnień realizowanych podczas dyskusji 
punktowanych. 

Adresaci wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów humanistycznych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne poświęcone dyskusji 
punktowanej. 

 
 

FD-2 
Polskie kobiety – jako wzory postaw ukierunkowanych  

na prawdę dobro i piękno 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 29 września 2022, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Przedstawienie życiorysów polskich kobiet zaangażowanych w życie 
społeczne polityczne i narodowe oraz działania na rzecz równouprawnienia 
w XIX i XX wieku – jako wzorów postaw ukierunkowanych na prawdę, 
dobro i piękno. 

Adresaci wychowawcy klas oraz zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą polskim 
kobietom – jako wzorom postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro 
i piękno. 
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FD-3 Jak kształtować właściwe postawy 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  
termin: 5 października 2022, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Etapy nabywania kompetencji w wychowaniu. Rola wartości 
w kształtowaniu postaw. Wychowanie do wartości. Etapy konstruowania 
szkolnego katalogu postaw. 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, wychowawcy klas i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-4 
Samorządność uczniowska w szkole  

– rola opiekuna i uczniowskich liderów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 18 października 2022, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Proceduralno-prawne zasady funkcjonowania samorządu uczniowskiego. 
Planowanie pracy samorządu uczniowskiego. Prezentacja i omówienie 
poradników dla opiekunów samorządów uczniowskich. 

Adresaci opiekunowie samorządu uczniowskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi  
Uczestnicy otrzymają publikację Samorząd uczniowski w szkole. Poradnik 
dla wychowawców, opiekunów i liderów. 

 
 

FD-5 Wolontariat na przykładzie Szkolnych Kół Caritas 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 19 października 2022 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wolontariat długofalowy i akcyjny. Specyfika działalności Szkolnych Kół 
Caritas. Działalność Szkolnych Kół Caritas w praktyce. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 

FD-6 
Wartości życiowe a kształtowanie postaw  

– lekcja wychowawcza inaczej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 27 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Diagnoza wartości życiowych uczniów. Teoria kształtowania postaw. 
Hierarchia wartości i ich znaczenie w życiu człowieka. Kształtowanie 
wybranych postaw, np. patriotycznych, zdrowotnych. 

Adresaci wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska / Jadwiga Krzyżewska, Andrzej Matusiewicz 
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FD-7 
Filmowa opowieść jako materiał do pracy wychowawczej – 

„4. piętro” Antonia Mercero 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 14 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wychowawcze walory filmu „4. piętro” A. Mercero oraz ich wykorzystanie 
w pracy z uczniami (m.in. umiejętność akceptowania trudnych sytuacji, 
kształtowanie poczucia własnej wartości i pozytywnego myślenia, 
uwrażliwianie na potrzeby innych). Propozycje scenariuszy godzin 
z wychowawcą w klasach VII–VIII. 

Adresaci wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-8 
Święta z jeżykiem i inne filmy reklamowe – przygotowanie zadania 

filmowego w programie Edpuzzle 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 14 grudnia 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie krótkich filmów reklamowych do uczenia o wartościach. 
Praca z programem Edpuzzle, przygotowanie filmu z pytaniami (edycja 
filmu, dodawanie pytań i notatek), zakładanie klas, wysyłanie i sprawdzanie 
zadań.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego, wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-9 Warsztat pracy wychowawcy klasy 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: grudzień 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zadania wychowawcy klasy wynikające z aktualnego stanu prawnego. 
Diagnoza pedagogiczna. Formułowanie celów wychowawczych i zasady 
planowania pracy wychowawczej. Współpraca z rodzicami. 

Adresaci wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-10 Wychowanie przez sport 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Współczesne koncepcje wychowania przez sport. Stowarzyszenia 
i organizacje promujące sport wśród młodzieży. Jak angażować młodzież 
do uczestnictwa w masowych zajęciach sportowych. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 
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2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą 

organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży. 
 

FD-11 Rodzina— jej rola w kształtowaniu i przekazywaniu systemu wartości 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 26 września 2022,  
godz. 16.00–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Czym są wartości i co wpływa na kształtowanie systemu wartości? Rodzina 
miejscem kształtowania wartości. Wychowanie do wartości. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 

FD-12 Konferencja edukacyjna ,,Klimat szkoły. Tworzymy go razem!” 

konferencja liczba godzin dyd.: 5 
termin: 10 października 2022, 
godz. 11.00–14.30 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zdrowie psychiczne w aspekcie wychowania i edukacji; mediacje 
w rzeczywistości szkolnej; komunikacja z dzieckiem dla każdego dorosłego.  

Adresaci 

dyrektorzy szkół, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowo-
wychowawcze, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, 
osoby zaangażowane w realizację zadań edukacyjnych i wychowawczych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / Anna Peza i specjaliści 

 

FD-13 E-zasoby na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 7 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zasoby internetowe wspomagające pracę nauczyciela i uczniów 
na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie. Projektowanie i tworzenie 
materiałów z wykorzystaniem aplikacji Wordwall, Learningapps. 

Adresaci nauczyciele zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 

FD-14 Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego uczniów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zdrowie psychiczne i jego zaburzenia w zależności od wieku. Zaburzenia 
depresyjne i lękowe. Narzędzia zarządzania lękiem. Ochrona zdrowia 
psychicznego ucznia. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już 

od szkoły podstawowej. 
 
 

FD-15 
W roku Józefa Mackiewicza – życie, twórczość i współczesna 

percepcja dzieł i drogi życiowej pisarza 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 6 października 2022, 
g. 15.00–17.15 

bezpłatne  

Zakres szkolenia 
Droga życiowa, twórczość oraz współczesne dyskusje wokół jednego 
z największych pisarzy polskich XX wieku. Rok 2022 został ogłoszony przez 
Sejm RP rokiem Józefa Mackiewicza.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą postaci Józefa 
Mackiewicza. 

 
 

FD-16 
Przydatna sztuka mówienia.  

Ćwiczenia nie tylko na zajęcia pozalekcyjne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 10 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Cel mówienia. Jak mówić, by być słuchanym. Ćwiczenia usprawniające 
aparat mowy, artykulacyjne, oddechowe i interpretacyjne. Poezja dykcyjna. 
Propozycje zajęć pozalekcyjnych. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-17 Polak Rzymianinem – klasyczne źródła polskości.  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 27 października 2022, 
g. 15.00–17.15 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Źródła polskich postaw politycznych i społecznych jako efekt 
kontynuowania  łacińskiej/rzymskiej tradycji republikańskiej i jako ważny 
wyznaczników życia obywatelskiego i ewolucji ustrojowej Rzeczypospolitej. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 
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FD-18 Lekcje epiki na przykładach baśni 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 24 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Baśnie jako źródło wiedzy o epice. Umiejętności ucznia potrzebne do 
odbioru tekstu epickiego. Etapy pracy nad omawianiem baśni. Praca ucznia 
i sposoby sprawdzania jego umiejętności – propozycje metodyczne. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-19 Metody rozwijania sprawności językowej uczniów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 7 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie ucznia do tworzenia wypowiedzi. Metody rozwijania 
sprawności językowej – motywowanie uczniów, etapy pracy, rozwiązania 
praktyczne. Działania na tekstach. Recenzowanie prac uczniów. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-20 Lektura obowiązkowa: Henryk Sienkiewicz „Quo vadis” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 9 stycznia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Geneza i problematyka Quo vadis jako powieści historycznej. Świat 
przedstawiony. Bohaterowie powieści i ich postawy. Formy wypowiedzi 
doskonalone na podstawie lektury. Wykorzystanie zasobów internetowych 
pomocnych w zrozumieniu lektury. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie 

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych 

przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
 
 

FD-21 
InstaLing – systematyczna nauka słówek angielskich, niemieckich, 

hiszpańskich lub polskich 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 14 września 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie aplikacji do nauki słówek. Efektywne sposoby nauczania 
słownictwa. Motywacja do nauki języka. Określanie celów językowych 
przez uczniów. Systematyczność i efektywne zarządzanie czasem nauki. 
Praca z programem InstaLing. 

Adresaci nauczyciele języków obcych i języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

Uwagi 
Program InstaLing dla Ukrainy umożliwia naukę języka polskiego dla uczniów 
ukraińskich. 

 
 

FD-22 
Językowe zawirowania – uczeń z doświadczeniem migracji  

w polskiej szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Regulacje prawne dotyczące nauczania języka polskiego jako obcego; 
dokumentacja. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego – 
informacje wprowadzające. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji 
w rzeczywistości szkolnej – metody, techniki i narzędzia. 

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego i języków obcych na wszystkich etapach 
edukacyjnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza 

 
 

FD-23 Dwujęzyczność – problemy i wyzwania 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 godz. 
termin: 18 stycznia 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wprowadzenie do tematu – czym jest dwujęzyczność. Dwujęzyczność – 
problemy i wyzwania. Jak pomóc w nauce dzieciom dwujęzycznym. 
Motywacja i określanie celów do nauki języka. Indywidualna ścieżka 
kształcenia. 

Adresaci nauczyciele języków obcych i języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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FD-24 Szkoła bez wykluczenia i przemocy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5  termin: listopad 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wprowadzenie do tematu – porozumienie bez przemocy i przeciwdziałanie 
wykluczeniu na tle różnic kulturowych w nowej rzeczywistości szkolnej. 
Przemoc w środowisku szkolnym – uwarunkowania, profilaktyka, 
zwalczanie. Rozwinięcie kompetencji międzykulturowych – pogłębienie 
wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu komunikacji międzykulturowej:  
Co wpływa na relacje międzygrupowe i reakcje wobec ,,obcych”?  
Jakie znaczenie mają różnice kulturowe w komunikacji werbalnej 
i niewerbalnej? Jak przeciwdziałać konfliktom międzykulturowym? 

Adresaci 
zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół, wychowawcy klas, 
pedagodzy szkolni 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / Anna Peza i specjaliści 

 
 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych 

w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 
 

FD-25 
VI Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii 

i wiedzy o społeczeństwie 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 
termin: 7 września 2022, 
godz. 15.00–18.00 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Zmiany w edukacji historycznej i obywatelskiej od 1 września 2022. 
Podstawa programowa przedmiotu historia i teraźniejszość. Warunki 
i sposoby realizacji podstawy programowej przedmiotu historia 
i teraźniejszość. Wykład z historii najnowszej. Warsztat pracy nauczyciela 
historii w praktyce szkolnej. Egzamin maturalny z historii – zmiany 
w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023. 

Adresaci nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-26 
Przed egzaminem. Przygotowanie uczniów  
do egzaminu maturalnego w formule 2023 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 26 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Konstruowanie zadań zgodnych z zapisami informatora o egzaminie 
maturalnym z języka polskiego (test, wypracowanie). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski / Jolanta Kubrak, Grzegorz Gołaszewski 
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6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy 

z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030. 
 

 

FD-27 Planer kariery zawodowej  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 20 września 2022,  
godz. 15.00–17.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Tydzień kariery zawodowej. Organizacja dnia kariery zawodowej w szkole. 
Efektywne doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży. Współpraca 
doradców zawodowych, wychowawców, nauczycieli i rodziców. Planowanie 
ścieżki kariery zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej. Przykłady 
dobrych praktyk. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 
 

FD-28 
Wykorzystanie aplikacji w hybrydowej realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego w szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 16 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawy prawne doradztwa zawodowego. Metody pracy w edukacji 
zdalnej. Sposoby wykorzystania aplikacji w zdalnej realizacji zadań. 
Tworzenie własnych materiałów do pracy z wykorzystaniem zasobów 
Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół realizujący zadania z zakresu doradztwa 
zawodowego nie będący doradcami zawodowymi, doradcy zawodowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk  

 
 

FD-29 
Wykorzystanie aplikacji w hybrydowej realizacji zadań  

z zakresu kształcenia zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 23 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Metody pracy w edukacji zdalnej. Portale z bezpłatnymi zasobami 
do kształcenia zawodowego. Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji 
zadań. Tworzenie własnych materiałów do pracy z wykorzystaniem 
zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. 

Adresaci nauczyciele szkół uczących w zawodach 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-30 Wirtualna firma – realne umiejętności 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2022 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 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 
 

FD-31 Marketing placówki oświatowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: grudzień 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Najważniejsze działania marketingowe szkół i placówek oświatowych. 
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 
Przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 
 

FD-32 Relacje szkoła – rynek pracy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: styczeń 2023 10 zł 

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 wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 
 

FD-33 
Rola wykwalifikowanych doradców zawodowych  

w wyborze ścieżki kariery zawodowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 10zł 

Zakres szkolenia 
Rola doradcy zawodowego w wyborze ścieżki kariery zawodowej ucznia. 
Wybór ścieżki rozwoju kariery zawodowej zgodnie z predyspozycjami 
ucznia. Przepisy prawne związane z doradztwem zawodowym w szkole.  

Adresaci doradcy zawodowi oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / Joanna Kalejta, Anna Peza 

 



22 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych. 
 
 

FD-34 Dzień pustej klasy – zorganizujmy grę szkolną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 21 września 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie i zorganizowanie gry szkolnej. Zastosowanie szyfrów, 
wykorzystanie kodów QR i aplikacji w przygotowaniu zadań. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 
 

FD-35 Jak zacząć naukę programowania w szkole podstawowej? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 27 września 2022, 
godz. 15.00–18.00 

10 zł 

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 szukaniem algorytmów. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-36 
Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w budowaniu 

zasobów do prowadzenia zajęć 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 11 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Logowanie do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Obsługa panelu 
użytkownika i panelu administracyjnego. Komponowanie własnego 
materiału z wykorzystaniem zasobów platformy i kreatora. Tworzenie 
ścieżek nauki. Udostępnianie materiałów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-37 Jak stworzyć własną publikację w programie Book Creator?  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 12 października 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Tworzenie mutlimedialnej książki z wykorzystaniem programu Book 
Creator. Logowanie i rejestracja, podstawowe narzędzia programu. 
Współpraca przy tworzeniu publikacji, jej upowszechnianie.  

Adresaci nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-38 Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 25 października 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Jak wygląda cyberprzemoc z perspektywy ucznia. Najczęstsze przejawy 
cyberprzemocy. W jaki sposób zadbać o swoją prywatność w sieci. 
Prewencja i interwencja w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy 
– jak wspierać dzieci i młodzież. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-39 Podstawy programowania w Scratch 

warsztaty liczba godzin dyd.: 8 termin: 26 października 2022 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 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-40 Roboty edukacyjne w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 2 listopada 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania 
w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Prezentacja zasobów 
przydatnych w prowadzeniu zajęć. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-41 Roboty edukacyjne w klasach IV–VIII szkoły podstawowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 3 listopada 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania w szkole 
podstawowej. Prezentacja zasobów przydatnych w prowadzeniu zajęć. 

Adresaci nauczyciele klas IV–VIII szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-42 
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej  

przy użyciu prostej aplikacji komputerowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 9 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Realizacja podstawy programowej z informatyki w szkole podstawowej. 
Projektowanie prezentacji za pomocą bezpłatnego 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 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-43 Narzędzia w Internecie do wykorzystania na lekcji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 15 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Aplikacje, portale internetowe i narzędzia do: 

− kolekcjonowania materiałów edukacyjnych, 

− tworzenia quizów, testów i formularzy zwiększających zaangażowanie 
uczniów podczas nauki, 

− tworzenia materiałów graficznych, prezentacji i materiałów wideo. 
Bazy otwartych zasobów edukacyjnych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 
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FD-44 
Myślowe kapelusze – zastosowanie metody współpracy de Bono  

na tablicy wirtualnej Jamboard 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 16 listopada 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Jamboard – narzędzie umożliwiające pracę nauczyciela z całą klasą oraz 
pracę uczniów w grupach podczas lekcji zdalnej lub stacjonarnej. Wirtualna 
tablica do tworzenia różnego rodzaju aktywności: notatek, map myśli, 
definiowania pojęć, dyskusji i ewaluacji. Zastosowanie metody myślowych 
kapeluszy. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-45 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 29 listopada 2022 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-46 Wszystko w jednym miejscu – Wakelet  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 30 listopada 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wakelet – tablica wirtualna do przygotowania lekcji i kolekcjonowania 
materiałów. Organizowanie i dzielenie się materiałami edukacyjnymi, 
przygotowanie lekcji online i offline. Wykorzystanie tablic wirtualnych  
do pracy z zespołem uczniów i w pracy indywidualnej ucznia. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-47 Scratch dla zaawansowanych  

warsztaty 
liczba godzin dyd.: 8  
(2 spotkania po 4 godz. dyd.) 

termin: I spotkanie – 
13 grudnia 2022 

16 zł 

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

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół posiadający podstawową znajomość 
Scratcha 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-48 Nauka projektowania grafiki wektorowej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 10 termin: 10 i 17 stycznia 2023 20 zł 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 

w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu  

„Laboratoria przyszłości”. 
 
 

FD-49 
Sieć współpracy szkolnych koordynatorów programu  

„Laboratoria przyszłości” 
sieć współpracy 

i samokształcenia 
liczba godzin dyd.: 8  
(4 spotkania po 2 godz. dyd.) 

termin: 18 października 2022  bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wymagania Rządowego programu „Laboratoria przyszłości”. Ustalenie 
potrzeb szkół i planowanie pracy sieci. Wymiana doświadczeń. 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego, 
grajewskiego, sejneńskiego, sokólskiego i suwalskiego, uczestniczący 
w programie „Laboratoria przyszłości” 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk  

Uwagi Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami sieci. 

 
 

FD-50 Co warto wiedzieć o druku 3D? 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 20 października 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Na czym polega drukowanie 3D? Technologie druku 3D. Jaką wybrać 
drukarkę. Demonstracja działania pióra 3D. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-51 Jak drukować na drukarce 3D? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 7 listopada 2022 20 zł 

Zakres szkolenia 
Tworzenie własnych modeli 3D i pozyskiwanie z sieci internetowej. 
Konfigurowanie drukarki i jej obsługa. Wydruk wybranych modeli. 
Bezpieczeństwo w pracy z drukarką 3D.  

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk / Andrzej Pankiewicz (ZSCKR Sejny) 

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się w ZSCKR w Sejnach. Dojazd na koszt własny. 
Osobom chętnym umożliwimy kontakt z innymi uczestnikami w celu 
zorganizowania transportu. 

 
 

FD-52 Obsługa i wykorzystanie tablicy oraz monitora interaktywnego 

szkolenie 
liczba godzin dyd.: 15  
(3 spotkania po 5 godz. dyd.) 

termin: 8, 15 i 22 listopada 
2022 

30 zł 

Zakres szkolenia 

Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Ustawienia 
programu, podstawowe narzędzia. Wyszukiwanie informacji w Internecie 
i przygotowanie materiałów do zajęć. Tworzenie plansz interaktywnych. 
Opracowanie scenariusza lekcji z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
Możliwości wykorzystania zaawansowanych narzędzi. Tworzenie lekcji  
z wykorzystaniem multimediów. Narzędzia prezentacyjne. Prezentacja 
przygotowanych lekcji. Rozwiązywanie problemów w pracy z tablicą 
interaktywną. Praca z monitorem interaktywnym. Zasoby do wykorzystania 
na tablicy i monitorze interaktywnym. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-53 Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

termin: 14 grudnia 2022  bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwagi 
Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami sieci. Niektóre 
spotkania odbędą się hybrydowo. 
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9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości 

wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach 

i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość 
 

FD-54 W poszukiwaniu twórczych rozwiązań na lekcjach historii 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 
termin: 6 września 2022, 
godz. 15.00–18.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Rola kształcenia umiejętności w procesie edukacji historycznej. Proces 
nauczania historii w kontekście kształcenia umiejętności wymaganych 
podstawą programową. Prezentacja wybranych metod i technik 
aktywizujących ukierunkowanych na kształcenie umiejętności. 

Adresaci nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

Uwagi Szkolenie odbędzie się w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. 

 
 

FD-55 Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce po II wojnie światowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
termin: 13 września 2022,  
godz. 14.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Walka reżimu PRL z religią i kościołami. Opór wobec państwowej ateizacji. 
Program prymasa Stefana Wyszyńskiego. Znaczenie wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na papieża dla Polski i świata. Relacje między Rzeczpospolitą 
Polską i Kościołem katolickim w konkordacie z 1993 roku oraz innymi 
związkami wyznaniowymi na mocy tzw. ustaw kościelnych. 

Adresaci nauczyciele przedmiotu historia i teraźniejszość oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz / dr hab. Krzysztof Sychowicz (IPN Białystok) 

 
 

FD-56 
Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN 

w Białymstoku 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: październik 2022, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Materiały edukacyjne IPN i strona internetowa edukacja.ipn.gov.pl jako 
wsparcie w nauczaniu historii najnowszej. Wykład z historii najnowszej. 
Prezentacja gier dydaktycznych i wydawnictw IPN. 

Adresaci nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 
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FD-57 Rządy Edwarda Gierka na przykładzie województwa suwalskiego  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 17 listopada 2022, 
godz. 14.00–17.45 

10 zł  

Zakres szkolenia 
Rządy Edwarda Gierka na przykładzie województwa suwalskiego – sytuacja 
gospodarcza i społeczna, nomenklatura, kultura, działalność opozycyjna. 
Najważniejsze postaci. 

Adresaci nauczyciele historii i historii i teraźniejszości oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają materiały dydaktyczne poświęcone rządom Edwarda 
Gierka na przykładzie województwa suwalskiego 

 

FD-58 Neomarksizm i Nowa lewica – analiza zjawiska   

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
termin: 24 listopada 2022, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne  

Zakres szkolenia 
Analiza ruchów politycznych i społecznych w XX i XXI wieku, takich jak 
Neomarksizm i Nowa lewica. Przedstawiciele, poglądy, znaczenie. 

Adresaci nauczyciele historii i historii i teraźniejszości oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

 

FD-59 Edukacja historyczna w innych krajach 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: listopad 2022, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nowoczesne strategie uczenia się i nauczania. Wspólne podręczniki  
do historii. Obrazy sąsiadów w podręcznikach szkolnych. Projekty 
międzynarodowe. 

Adresaci 
nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie  
oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 

FD-60 Największe skupiska Polaków w świecie cz. I – Ameryka Południowa  

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 1 grudnia 2022, 
godz. 15.00–17.15  

bezpłatne  

Zakres szkolenia 
Polacy w Ameryce Południowej historia i teraźniejszość, udział w życiu 
Polonii, a także w życiu społecznym, politycznym i kulturalnym krajów 
osiedlenia (zagadnienie zawarte w podstawie programowej HiT.  

Adresaci nauczyciele przedmiotu historii i teraźniejszości oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi  
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą omawianym 
zagadnieniom. 
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FD-61 Bliski Wschód po drugiej wojnie światowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
termin: 6 grudnia 2022,  
godz. 14.00–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Geneza, zasady i rozwój islamizmu. Powstanie państwa Izrael, geneza 
i przebieg konfliktu arabsko-izraelskiego. Charakter konfliktów na Bliskim 
Wschodzie. 

Adresaci nauczyciele przedmiotu historia i teraźniejszość oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz / dr Ida Rusanowska (PUZ Suwałki) 

 
 

Język polski 
 
 

FD-62 
TIK nie tylko dla polonisty – sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15  
(5 spotkań po 3 godz. dyd.) 

terminy: 7 września 2022, 
5.10, 2.11, 7.12.2022 oraz 
11.01.2023)  

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Narzędzia przydatne w pracy nauczyciela do przygotowywania lekcji, 
testów, quizów, animacji, prezentacji, wirtualnej współpracy i kształcenia 
różnych sprawności językowych (m.in. Quizlet, Book Creator, Edpuzzle, 
programy do map myśli, tablice wirtualne do pisania). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego i innych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

Uwagi Zajęcia stacjonarne w godz.16.00–18.30, zajęcia online w godz. 17.30–19.45 

 
 

FD-63 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15 
(5 spotkań po 3 godz. dyd.) 

termin: 19 września 2022, 
godz. 15.30–17.45 
 – I spotkanie 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Polonista w pracy zdalnej. Ciekawe, mniej znane metody nauczania. 
Kreatywne działania z tekstem. Przygotowanie ucznia do egzaminu 
ósmoklasisty. Wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Pięć 3-godzinnych spotkań w ciągu roku szkolnego. Terminy kolejnych 
zostaną ustalone z uczestnikami. Część zajęć odbędzie się w formule online. 
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FD-64 
Wykorzystanie metod aktywizujących  
w nauczaniu języka polskiego – cz. I 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 29 września 2022, 
godz. 15.00–19.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Rola metod aktywizujących w rozbudzaniu motywacji uczniów do nauki  
i twórczego działania. Struktura lekcji z wykorzystaniem tych metod. Zasady 
pracy uczniów i nauczyciela. Metody problemowe i zapisu graficznego. 
Propozycje wykorzystania prezentowanych metod na lekcjach języka 
polskiego. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

Uwagi Część II warsztatów zostanie zorganizowana w II półroczu. 

 
 

FD-65 

Znane i mniej znane metody pracy  
nauczyciela polonisty w nowej odsłonie.  

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 
sieć współpracy 

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

termin: październik 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Teresa Zaforymska 

 
 

FD-66 
Jak wykorzystamy wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 

z języka polskiego 2022 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 27 października 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 
przeprowadzonego w 2022 roku. Wykorzystanie wniosków z analizy  
w pracy nauczyciela i uczniów. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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FD-67 Lektura na łączach 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 15 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Lektury obowiązkowe w bibliotekach internetowych. Opracowywanie 
lektur w nauczaniu zdalnym – wykorzystanie narzędzi i zasobów 
internetowych. Propozycje opracowania wybranych lektur obowiązkowych  
w formule online. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-68 
Streszczenie tekstu nieliterackiego – 

wymagana umiejętność ucznia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: 16 stycznia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Streszczenie tekstu literackiego i nieliterackiego – podobieństwa i różnice. 
Teksty nieliterackie w szkole podstawowej. Struktura streszczenia tekstu 
nieliterackiego w zadaniu egzaminacyjnym. Propozycje rozwiązań 
metodycznych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 

Język angielski 
 
 

FD-69 
SETI – sieć współpracy i samokształcenia  

nauczycieli języka angielskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15  
(5 spotkań po 3 godz. dyd.) 

terminy: 23 września 2022, 
28.10, 25.11, 16.12.2022 oraz 
20.01.2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej. Doskonalenie 
sprawności w posługiwaniu się językiem angielskim. Wzajemne wspieranie 
się nauczycieli w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania 
języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego, 
wykorzystania badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności 
językowych, angażowania rodziców w proces edukacji. Język angielski 
w nauczaniu innych przedmiotów, dwujęzyczność. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego z terenów przygranicznych Polski i Litwy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

Uwagi Zajęcia stacjonarne w godz.16.00–18.30, zajęcia online w godz. 17.30–19.45. 

 
 



33 

FD-70 
Ekologiczna gra z wykorzystaniem Nearpoda  

– Ecofriendly with Nearpod 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 28 września 2022,  
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie programu Nearpod do przygotowania zabawy 
detektywistycznej na temat ekologii. Aktywizowanie uczniów przez udział 
w zadaniach typu quiz, ankieta, tablica współpracy, dopasowywanie czy 
memory, wykorzystanie wycieczek wirtualnych. Budzenie zainteresowania 
ekologią i ochroną przyrody. Zasoby aplikacji Nearpod dla anglistów.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-71 
Interaktywne karty pracy jako pomoc w przygotowaniu  

do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 23 listopada 2022,  
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie interaktywnych kart pracy w przygotowaniu do egzaminu 
ósmoklasisty – Wizer.me, Liveworksheets. Tworzenie własnej karty pracy 
z wykorzystaniem zadań egzaminacyjnych. 

Adresaci nauczyciele języków obcych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

Religia 
 

FD-72 Jak przekazywać treści ekologiczne na katechezie szkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 29 września 2022,  
godz. 16.00–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Ekologia i edukacja ekologiczna w nauczaniu Kościoła. Edukacja ekologiczna 
w katechezie szkolnej. Tworzenie scenariuszy katechez ekologicznych 
dla szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 

FD-73 Trudne sytuacje na lekcjach religii 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Analiza sytuacji trudnych. Zasady współpracy z klasą. Rozwiązywanie 
trudnych sytuacji na lekcjach religii. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 
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FD-74 
Matka Boska z Guadalupe i chrystianizacja  

Ameryki Środkowej i Południowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 3 listopada 2022 bezpłatne  

Zakres szkolenia 
Matka Boska z Guadalupe i chrystianizacja Ameryki Środkowej 
i Południowej, okoliczności i konsekwencje. 

Adresaci nauczyciele religii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą omawianym 
zagadnieniom. 

 

FD-75 
Laicyzacja jako polityka państwowa wybranych państw europejskich 

w XIX i XX wieku 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 10 stycznia 2023 bezpłatne  

Zakres szkolenia 
Laicyzacja podstawy i założenia, cechy charakterystyczne oraz przebieg 
w wybranych państwach europejskich, w tym Francji, Niemczech i PRL. 
Sposoby reagowania i walki z laicyzacją. 

Adresaci nauczyciele religii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą omawianym 
zagadnieniom. 

Wychowanie fizyczne 
 

FD-76 Pozyskiwanie środków finansowych dla sportu 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Pozyskiwanie środków finansowych niezbędnych do realizacji innowacji 
i szkolenia sportowego. Sposoby pozyskiwania i źródła. 

Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, działacze sportowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 

 

FD-77 Metody motywacji 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: grudzień 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Pozytywne wzmocnienie uczniów. Metody motywacyjne. Struktura 
wpływająca na klimat motywacyjny w sporcie: klub, trener, zawodnik, 
rodzic, szkoła. 

Adresaci dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 
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Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 

FD-78 Zabawy i tańce integracyjne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 29 września 2022, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Jak łatwo i szybko zorganizować dowolną imprezę integracyjną  
(impreza na hasło, Ćwierćland). Nauka prostych tańców integracyjnych: 
polka klaskana, kuckuckspolka. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 

FD-79 Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej offline 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 5 października 2022 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-80 
Baw się z nami z literami i z liczbami  

– gry do nauki i zabawy dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 6 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liter i liczb. Zabawy i gry 
w czytanie i liczenie, np. literowy wyrywaniec, literkowy wyścig, guzikowy 
przyszywaniec, kaboom, hurtownia jesiennych zbiorów itp. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-81 Jesienne inspiracje plastyczno-muzyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 13 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Jesienne elementy dekoracyjne z wykorzystaniem sztuki origami 
i elementów systemu „Edukacja przez ruch”. Pomysły na listopadowe 
święta: dekoracje biało-czerwone. Wymiana doświadczeń plastycznych. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-82 Grać czy nie grać  – gry matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5  termin: 19 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Propozycje gier planszowych i z kostką w edukacji wczesnoszkolnej, 
np. Jesienne zbiory, Matematyczna pisanka, Trzy w linii. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-83 Łatwe, tanie i bezpieczne eksperymentowanie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 20 października 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawa programowa a eksperymentowanie. Wszystko o wodzie 
i powietrzu. Zabawy i eksperymenty z wodą i powietrzem, np. czy woda  
ma skórkę, czy woda krąży, czy woda tuczy, kiedy powietrze kurczy się, 
kiedy rozszerza itp. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-84 
Impro w szkole – innowacja edukacyjna  

uczenia się przez doświadczenie artystyczne  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

 
 

FD-85 Tańce w edukacji wczesnoszkolnej – zabawy na początek roku 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Poznawanie różnych rodzajów tańców i zabaw dla dzieci. Poznanie 
sposobów wyrażania siebie poprzez zabawy taneczne oraz współtworzenie 
układów tanecznych. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 
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FD-86 Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 9 listopada 2022 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-87 Kolorowa ortografia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 16 listopada 2022 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-88 Gimnastyka i zabawy paluszkowe  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 30 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Założenia gimnastyki paluszkowej. Przybory i pomoce do gimnastyki 
paluszkowej. Ćwiczenia wspomagające rozwój manualny. Znane i nieznane 
zabawy paluszkowe.  

Adresaci nauczyciele przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-89 Tańce w edukacji wczesnoszkolnej – świąteczny czas 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Poznawanie różnych tańców i zabaw związanych ze świętami. Poznanie 
sposobów wyrażania siebie poprzez zabawy taneczne oraz współtworzenie 
układów tanecznych. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 
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FD-90 Baw się z nami w origami – papierowe cuda na choinkę i nie tylko 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 1 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zimowo-świąteczne elementy dekoracyjne z wykorzystaniem elementów 
systemu „Edukacja przez ruch” oraz sztuki origami: gwiazdy i gwiazdeczki, 
Mikołaje i Mikołajki, bombki i bombeczki itp. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-91 
Wilia, postnik, pośnik, a może kutia –  

Wigilia Bożego Narodzenia dawniej i dziś 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 8 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Dawne zwyczaje i wierzenia związane z Wigilią świąt Bożego Narodzenia 
(wystrój izby, potrawy, niezwykłe zachowania i wierzenia). Historia szopki, 
choinki, Mikołaja i prace plastyczne (szopki, choinki, Mikołaje). 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-92 Karnawał w Papierowym Królestwie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 15 grudnia 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Kirigami jako sztuka składania i wycinania z papieru. Krok po kroku – jak 
przygotować proste do wykonania czapki na imprezy choinkowe 
i karnawałowe bale, np. nakrycie głowy króla i królowej, księżniczki, damy 
dworu i dworzanina, straży królewskiej, błazna, rycerza i kucharza. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-93 Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Kształtowanie kompetencji matematycznych uczniów klas I–III. Metody 
aktywizujące w nauczaniu matematyki. Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe 
w edukacji matematycznej. Motywowanie uczniów do podejmowania 
działań. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 
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FD-94 Baśnie, bajki i bajeczki 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 5 stycznia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Metodyka wprowadzania bajek i baśni w przedszkolu. Baśnie klasyczne –
tak, czy nie? Gry i zabawy inspirowane bajką. Bajkowe inspiracje 
plastyczne: Papierowe Królestwo, maski, pacynki i kukiełki. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 

FD-95 Eksperymentowania ciąg dalszy – eksperymenty przyrodnicze 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 19 stycznia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a zjawiska przyrodnicze. Pogodowe znaki zapytania 
– próby odpowiedzi na trudne pytania, np. jak powstaje wiatr, deszcz, 
śnieg, burza, tornado…? Jak zrobić śnieg latem, a piasek zimą? 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 

Zajęcia plastyczne i świetlicowe 
 

FD-96 Jak zastosować kamienie w dydaktyce? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 28 września 2022, 
godz. 15.30–17.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Zapoznanie z zastosowaniem kamieni w edukacji (gry i zabawy). Malowanie 
kamieni metodą kropek. Wykonanie pracy plastycznej. Łączenie kamienia 
z innymi naturalnymi surowcami (np. drzewo). 

Adresaci 
wychowawcy w świetlicach szkolnych, wychowawcy klas, katecheci  
i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-97 Zabawy stymulujące zmysły 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Niekonwencjonalne metody plastyczne – jadalne farby, puszyste obrazy, 
metoda malowania dziesięcioma palcami. Zapachy i faktury pobudzające 
zmysły. Nowatorskie metody i techniki tworzenia prac plastycznych. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i wychowawcy 
w świetlicach szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 
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FD-98 Co możemy wyczarować z nitek? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Poszukiwanie zastosowania nici na zajęciach szkolnych. Wykorzystanie nici 
w edukacji. Zapoznanie ze splotami makramowymi. Wykonanie ozdób typu: 
bransoletka, ptaszek, kwiatek, serwetka, doniczka, sznurek. Tworzenie prac 
przy użyciu: wykałaczek, grzebienia, wsuwek, łyżki durszlakowej itp. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy w świetlicach 
szkolnych, wychowawcy klas i zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-99 Zmysłoplastyka – część II 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Tworzenie prostych mat sensorycznych. Wybrane ćwiczenia z zakresu  
IS – Trenuj mózg poprzez ruch. Niekonwencjonalne techniki plastyczne, 
rozwijające wyobraźnię dziecka: ekoobrazy, malowanie woreczkiem 
foliowym itp. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli i wychowawcy 
w świetlicach szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

Uwagi Udział w zajęciach w stroju sportowym. 

 
 

FD-100 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wykorzystujących 
techniki plastyczne w nauczaniu.  

Jesień, Adwent, Boże Narodzenie, Zima 
sieć współpracy  

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

termin: październik 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Wymiana doświadczeń nauczycieli wdrażających na zajęciach prace 
plastyczne (w świetlicy, na godzinie wychowawczej itp.). Wykonywanie 
prac z instruktażem nauczyciela. Dzielenie się pomysłami, ciekawostkami 
dotyczącymi realizowanego tematu. 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy  
w świetlicach szkolnych i wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

Uwagi 
Terminy spotkań będą ustalane z uczestnikami. Tematyka może ulec 
zmianie na wniosek uczestników. 
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FD-101 Wyplatanie koszyków – wiklina papierowa 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Informacje o materiałach do wyrobu ruloników. Zwijanie ruloników. 
Ćwiczenia w wykonywaniu małej formy wiklinowej (koszyczka). Nauka 
wyplatania dna i ścianek. 

Adresaci 
wychowawcy w świetlicach szkolnych, wychowawcy klas, katecheci  
i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-102 Dekoracje bożonarodzeniowe 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Promowanie recyklingu na zajęciach szkolnych. Posługiwanie się 
materiałami wtórnymi przy wytwarzaniu choinki z papieru i bombki 
z plastiku. Wykonanie kartki świątecznej, stajenki, Świętej Rodziny, ozdób 
choinkowych itp. 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
w świetlicach szkolnych i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 

FD-103 Powiem Ci, jak Cię lubię. Walentynki 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Motywowanie ucznia do aktywności plastycznej w celu obdarowywania 
innych własnoręcznie wykonanymi upominkami. Wyplatanie bransoletek 
z nitek, koralików i papieru metodą skręcania. Wykonanie maskotek.  

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
w świetlicach szkolnych i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-104 Poszukiwanie wspólnych pasji. Gry i zabawy rodzinne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Identyfikacja materiałów wtórnych służących do wytworzenia gier. 
Wykonanie gier karcianych i planszowych. Praktyczne zastosowanie 
wytworzonych gier. 

Adresaci 
nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, wychowawcy w świetlicach 
szkolnych, wychowawcy klas, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 
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Szachy w szkole 
 
 

FD-105 Szachowe ABC. Innowacja pedagogiczna 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 27 września 2022, 
godz. 15.30–18.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie podstaw gry w szachy jako innowacji pedagogicznej  
w szkole i w przedszkolu. Zasady gry w szachy z elementami metodyki. 
Programy do nauczania podstaw szachów. Doskonalenie umiejętności gry 
w szachy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

FD-106 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji szachowej  

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

termin: październik 2022 – 
styczeń 2023; I spotkanie – 
11 października 2022,  
godz. 16.00–18.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Podniesienie poziomu umiejętności gry w szachy. Sylwetki sławnych 
szachistów. Zagadki i łamigłówki szachowe rozwijające kreatywność ucznia. 
Wykorzystanie TIK w edukacji szachowej. Programy interaktywne 
w nauczaniu szachów. Gry rozwijające umiejętności szachowe 
na przykładzie szachów Fischera. Gry i zabawy logiczne rozwijające 
umiejętności szachowe. Debiuty otwarte, półotwarte i zamknięte. 
Dobre praktyki. 

Adresaci nauczyciele edukacji przez szachy i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

FD-107 Wykorzystanie środków dydaktycznych i TIK w edukacji szachowej 

seminarium online liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Gry i zabawy logiczne rozwijające umiejętności szachowe. Szachowe 
domino, szachowe sudoku. Wykorzystanie w nauczaniu gry w szachy 
programów szachowych oraz stron internetowych. Przykłady dobrych 
praktyk. 

Adresaci nauczyciele edukacji przez szachy i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 
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FD-108 Przedszkolaki grają w szachy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Nauka gry w szachy dla początkujących z elementami metodyki – teoria 
i praktyka. Wiersze i rymowanki ułatwiające zapamiętanie reguł gry 
w szachy. Programy do nauczania szachów w edukacji przedszkolnej 
i wczesnoszkolnej. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

Edukacja dla bezpieczeństwa 
 

FD-109 Edukacja dla bezpieczeństwa w obliczu współczesnych zagrożeń 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 12 września 2022,  
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. Jak uczyć przedmiotu edb w kontekście zmian podstawy 
programowej. Jak założyć koło strzeleckie? Jak powołać klasę mundurową? 

Adresaci nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta / Grzegorz Kalejta, Andrzej Staszczyk 

 

FD-110 Podstawy obsługi broni palnej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: 1 października 2022  bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zasady bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej. Podstawy obsługi 
broni palnej. 

Adresaci nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta / Jerzy Danilewicz – instruktor strzelectwa sportowego, 
trener Klubu Strzeleckiego LOK Wigry Suwałki 

Uwagi Uczestnik ponosi koszty amunicji – orientacyjna kwota ok. 100 zł 

 

FD-111 Jak zainteresować młodzież problematyką obronności? 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 17 października 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Dobre praktyki w edukacji dla bezpieczeństwa. Jak zaangażować młodzież 
w działalność organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz obronności? 

Adresaci nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta / Piotr Rydzewski – ZHR, Paweł Kropiwnicki – dowódca 
Sekcji ASG 15. Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego 
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Innowacje pedagogiczne 
 
 

FD-112 Innowacje w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 22 września 2022, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Innowacje a Prawo oświatowe. Opis i dokumentacja innowacji. Przykłady 
innowacji i nowości w przedszkolach i szkołach. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska / Jadwiga Krzyżewska, Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-113 Innowacyjny nauczyciel 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie. Nauczyciel 
innowacyjny, czyli jaki? Innowacje w edukacji. Nauczyciel w zmieniającej się 
rzeczywistości szkolnej. Przykłady dobrej praktyki. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / Jan Bielecki, Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-114 Erasmus Days 2022 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 13 października 2022, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Erasmus Days 2022: 13–15 października 2022. Przykłady realizacji działań 
projektowych. Wykorzystanie programu Erasmus w szkole. Przykłady 
realizacji działań projektowych. Wykorzystanie programu Erasmus w szkole. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 
 

FD-115 Grać, czy nie grać? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 19 października 2022, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie gier planszowych i karcianych w nauce różnych 
przedmiotów, zwiększenie zaangażowania uczestników zajęć. Prezentacja 
publikacji „Grać, czy nie grać?” 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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FD-116 Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu na lekcji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Obsługa i konfiguracja tabletu i smartfonu z systemem Android. 
Funkcjonalność aplikacji, które warto zainstalować. Wizualizacja treści 
nauczania podczas lekcji za pomocą tabletu i smartfonu połączonego 
z telewizorem, projektorem, monitorem. Przykłady wykorzystania tabletu 
i smartfonu na lekcji, do przekazywania wiedzy, rozwijania kreatywności, 
sprawdzania efektów kształcenia, także podczas zdalnej edukacji. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-117 Grywalizacja jako innowacja  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 26 października 2022, 
godz. 16.00–18.30 

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 

 
 

FD-118 Fundusze europejskie dla szkół  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Możliwości wykorzystania funduszy europejskich dla szkół w perspektywie 
unijnej na lata 2021–2027. Jak poprawnie sporządzić wniosek 
o dofinansowanie z Programów: Erasmus+, eTwinning, FRSE, RPOWP? 
Przykłady realizacji projektów unijnych dla dzieci, młodzieży oraz 
nauczycieli. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 
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FD-119 Innowacje w praktyce nauczycielskiej 

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3 
termin: 7 grudnia 2022,  
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Czym jest innowacja pedagogiczna. Jak opracować i wdrożyć innowację 
pedagogiczną. Opis i dokumentacja innowacji. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

 

FD-120 Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Jak uczą się nasi uczniowie? Koncepcja Daniela Kahnemana. O dobrych 
i złych błędach. Indywidualne style uczenia się uczniów. Sposoby uczenia 
się. Strategie efektywnego uczenia się. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 

FD-121 Kreatywne przekraczanie, czyli edukacja z wyobraźnią 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: styczeń 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Na czym polega kreatywna edukacja? Kreatywność a myślenie 
dywergencyjne. Metody i techniki rozwijające kreatywność. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

FD-122 
Planowanie i organizowanie pracy z uczniem z orzeczeniem  

o potrzebie kształcenia specjalnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 13 września 2022, 
godz. 15.30–18.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Analiza dokumentacji ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego: powołanie zespołu specjalistów, diagnoza ucznia. 
Dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb ucznia. 
Praktyczne podejście do konstrukcji Indywidualnego Programu Edukacyjno- 
Terapeutycznego. 

Adresaci 
nauczyciele pracujący z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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FD-123 
Zadania nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny 

ucznia niepełnosprawnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Miejsce i rola nauczyciela współorganizującego proces dydaktyczny ucznia 
niepełnosprawnego w strukturze szkoły. Współpraca z innymi specjalistami 
placówki. Dokumentacja pracy. 

Adresaci 
nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny ucznia 
niepełnosprawnego, nauczyciele pracujący z uczniem niepełnosprawnym 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-124 Zadania pedagoga specjalnego w szkole ogólnodostępnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Miejsce i rola pedagoga specjalnego w strukturze szkoły. Współpraca 
pedagoga z innymi specjalistami placówki. Zadania pedagoga specjalnego. 

Adresaci pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-125 
Zajęcia rewalidacyjne i ich wpływ na rozwój  

ucznia niepełnosprawnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Rewalidacja indywidualna – podstawowe pojęcia, cele, zadania i zasady 
organizacji zajęć. Rodzaje zajęć rewalidacyjnych. Narzędzia multimedialne 
pomocne w pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. 
Dokumentacja pracy nauczyciela. 

Adresaci nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-126 
Praca z dzieckiem ze złożonymi zaburzeniami komunikacji  

w oparciu o wspomagające i alternatywne metody komunikacji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wprowadzenie do terminologii – komunikacja alternatywna 
i wspomagająca. Metody w obrębie komunikacji alternatywnej 
i wspomagającej. Strategie doboru systemu komunikacyjnego.  
Omówienie wybranych systemów. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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FD-127 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
jako wspomaganie rozwoju ucznia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – podstawowe pojęcia, cele, zadania 
i zasady organizacji. Rodzaje zajęć. Narzędzia multimedialne pomocne 
w pracy nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne. Dokumentacja 
pracy nauczyciela.  

Adresaci nauczyciele prowadzący zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska  

 
 

FD-128 
Każdy uczeń jest zdolny – wykorzystanie inteligencji wielorakich  

w praktyce szkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Pojęcie i rodzaje inteligencji wielorakich. Profil inteligencji wielorakich 
ucznia. Środki dydaktyczne i rodzaje aktywności sprzyjające rozwijaniu 
inteligencji wielorakich uczniów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

 
 

FD-129 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15  
(5 spotkań po 3 godz. dyd.) 

termin: styczeń – maj 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Spotkania nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniami objętymi 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną mające na celu pogłębienie wiedzy 
i umiejętności z następującej tematyki: 
1. Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Określanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
3. Analiza orzeczeń i opinii uczniów. 
4. Obserwacja pedagogiczna. 
5. Opracowanie WOPFU i IPET. 
6. Ocena efektywności prowadzonych działań. 
7. Współpraca nauczycieli w ramach PPP. 

Adresaci 
nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniami objętymi pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną oraz nauczyciele wspomagający 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Podczas spotkań możliwość analizy problemów i potrzeb w ramach PPP  
w placówce uczestników sieci. Na pierwszym spotkaniu nastąpi ustalenie 
harmonogramu i tematyki poszczególnych spotkań. 
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FD-130 Wyzwania wychowawcze w praktyce szkolnej 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15  
(5 spotkań po 3 godz. dyd.) 

termin: styczeń – maj 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Spotkania nauczycieli oraz specjalistów pracujących z uczniami 
sprawiającymi problemy wychowawcze mające na celu pogłębienie wiedzy 
i umiejętności z następującej tematyki: 
1. Kompetencje wychowawcze nauczycieli i rodziców. 
2. Depresja u dzieci i młodzieży – przyczyny, objawy w poszczególnych 

okresach rozwojowych, uczeń dotknięty depresją w klasie, adaptacja 
dzieci i młodzieży po terapii depresji do warunków szkolnych. 

3. Praca z uczniem agresywnym – komunikacja i sposoby pracy. 
4. Uczniowie z problemami psychicznymi w szkole. 
5. Praca z uczniem przewlekle chorym. 
6. Uczniowie z przejawami niedostosowania społecznego. 

Adresaci 
nauczyciele, nauczyciele wspomagający oraz specjaliści pracujący  
z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Na pierwszym spotkaniu ustalenie harmonogramu i tematyki 
poszczególnych spotkań. 

Zarządzanie oświatą 
 

FD-131 
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli  

– zadania dyrektora szkoły 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 13 września 2022, 
godz. 14.00–16.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Awans zawodowy nauczycieli w aktach prawnych od 1 września 2022 r. 
Zadania dyrektora w odniesieniu do awansu zawodowego nauczycieli – 
krok po kroku. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko 

 
 

FD-132 Sytuacje kryzysowe w szkole 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 8 listopada 2022,  
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Sytuacja kryzysowa a sytuacja trudna. Konsekwencje wewnętrzne 
i zewnętrzne sytuacji kryzysowej dla szkoły. Typy sytuacji kryzysowych. 
Procedury i strategie postępowania w sytuacji kryzysowej. Działania 
wspierające społeczność szkolną w sytuacji kryzysowej. 

Adresaci dyrektorzy szkół i zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 



50 

 

FD-133 Klub Dyrektora – Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3 
termin: 15 listopada 2022, 
godz. 11.00–14.00 

bezpłatne 

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

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Słobódce.  
Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

 
 

Organizacja turystyki i wypoczynku 
 
 

FD-134 Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 10 termin: 22 października 2022 20 zł 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-135 Kurs na kierownika wypoczynku 

kurs 
liczba godzin dyd.: 10 
(2 spotkania po 5 godz.) 

termin: 11 i 13 stycznia 2023 40 zł 

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

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

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści 
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Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 
 
 

FD-136 Nowy system awansu zawodowego nauczycieli 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 21 września 2022, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Awans zawodowy nauczycieli – zmiany w aktach prawnych od 1 września 
2022 r. Co czeka nauczyciela rozpoczynającego pracę i nauczyciela 
kontraktowego: zatrudnienie nauczyciela, przygotowanie do zawodu, 
ocena pracy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko 

 
 
 

FD-137 Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część I 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 3 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 

Istota aktywizującego procesu nauczania. Wybrane metody i techniki, 
np. portret grupy, wizytówka plotka, kula śniegowa, promyczkowe 
uszeregowanie, poker kryterialny, kółko i krzyżyk inaczej, puzzle, dywanik 
pomysłów itd. 

Adresaci nauczyciele różnych specjalności 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-138 Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część II 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 24 listopada 2022 10 zł 

Zakres szkolenia 
Powtórka z części I. Wybrane metody i techniki, np. technika grupy 
nominalnej, technika 635, asocjogram, rybi szkielet, tarcza strzelecka, 
metaplan, akwarium, warsztaty przyszłościowe, myślowe kapelusze. 

Adresaci nauczyciele różnych specjalności 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 
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V. Realizowane programy 

Program – Co TIK-a w bibliotece? – sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy 
 

Treści programu obejmują zagadnienia dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, 

kreatywnych metod pracy z czytelnikiem, promowania edukacji czytelniczej i medialnej, 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela, 

doskonalenia warsztatu informacyjnego biblioteki oraz korzystania z elektronicznych źródeł 

informacji. 

Spotkania podczas sieci współpracy i samokształcenia mają również na celu wymianę 

doświadczeń oraz wzajemne wsparcie nauczycieli bibliotekarzy.  

Cel ogólny: 

Wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w poszerzaniu wiedzy i kompetencji w zakresie 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy bibliotek oraz 

kreatywnych metod pracy z czytelnikiem. 

Cele szczegółowe: 

− doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, 

− stosowanie platformy i aplikacji do działalności promocyjnej i edukacyjnej bibliotek, 

− poznanie ciekawych i kreatywnych metod pracy z czytelnikiem, 

− doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w otwartych zasobach 

edukacyjnych. 

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze 

Autor: Katarzyna Romanowska 

 

FD-139 
Co TIK-a w bibliotece? –  

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 
sieć współpracy  

i samokształcenia 
liczba godzin dyd.: 6 
(2 spotkania po 3 godz. dyd.) 

termin: 20 października 2022, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Narzędzia przydatne w pracy nauczyciela bibliotekarza do tworzenia 
prezentacji, testów, quizów (m.in. Canva, Wordwall, Learning Apps, 
formularze Google). Aktualne zmiany w opracowaniu formalnym 
i rzeczowym zbiorów. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska / Zyta Boćwińska, Grażyna Zawadzka,  
Katarzyna W. Urbańska, Katarzyna Romanowska 

Uwagi Termin drugiego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami sieci. 
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Program – Zakodowane baśnie  
 

Treści programu obejmują zagadnienia dotyczące wykorzystania elementów kodowania, gier 

i narzędzi TIK jako kreatywnych metod pracy wykorzystywanych podczas zajęć czytelniczych 

w przedszkolu. 

Proponowane zajęcia z kodowania to nic innego jak zabawa, ciągłe rozwiązywanie zagadek 

i problemów baśniowych bohaterów w kreatywny sposób. Zabawy w kodowanie rozwijają 

wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, wyzwalają 

kreatywność dzieci oraz zachęcają do działań grupowych. 

Program będzie realizowany przez cały rok szkolny 2022/2023.  

Cele ogólne: 

Kształtowanie umiejętności planowania, swobodnej wypowiedzi i tworzenia zbiorów według 

określonych kategorii. 

Ćwiczenie pamięci oraz zdolności obserwowania i naśladowania. 

Doskonalenie sprawności poprawnego wykonywania ćwiczeń według instrukcji oraz 

poruszania się według kodu. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko po zajęciach: 

− dopasowuje rekwizyty do postaci baśniowych;  

− układa elementy, zachowując podane warunki; 

− łączy przedstawione symbole graficzne z tytułami baśni;  

− koduje informację za pomocą sekwencji barw; 

− segreguje przedmioty według kolorów; 

− odwzorowuje układ graficzny na przestrzenny; 

− prawidłowo określa kierunki; 

− porusza się według kodu; 

− rozpoznaje określone symbole i znaki. 

Adresaci: nauczyciele i dzieci z przedszkoli  

Autor: Katarzyna Romanowska 

 

FD-140 Baśniowa kodowanka 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Użycie zakodowanych puzzli do odkrywania baśni: Calineczka, Królewna 
Śnieżka, Pinokio, Czerwony Kapturek. Gry karciane z postaciami z bajek:  
Ja mam, kto ma? Jaka to postać? Kody QR. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska  
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FD-141 Ukryta baśń 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Prezentacja baśni J. i W. Grimm O rybaku i złotej rybce. Zastosowanie figur 
geometrycznych do zakodowania baśni. Kubeczkowe sudoku, gra Dobble 
online, magiczna trasa. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska 

 
 

Program – Inspiracje Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach dla szkół i przedszkoli 
 

Treści programu służą podnoszeniu jakości kształcenia uczniów, zainspirowaniu 

nauczycieli szkół i przedszkoli w ich pracy nad promowaniem edukacji czytelniczej oraz 

rozbudzaniem zainteresowania polską kulturą i literaturą. Osiągnięcie tego celu jest możliwe 

poprzez zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, dbałość o polszczyznę oraz 

kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

Program obejmuje zagadnienia dotyczące popularyzacji czytelnictwa przy 

wykorzystaniu różnorodności polskich baśni i legend oraz twórczości patronki roku 2022 

Marii Konopnickiej. Zawiera formy pracy z uczniami promujące edukację czytelniczą, 

kulturalną i regionalną z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Wspiera 

nauczycieli w realizacji podstaw programowych nauczania ogólnego poprzez wskazywanie 

rozwiązań metodycznych wzbogacających proces nauczania w obszarze edukacji czytelniczej. 

Promuje regionalne dziedzictwo oraz przypomina o bogactwie polskiej kultury. Uwzględnia 

również zagadnienia dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, technologii 

informacyjno-komunikacyjnej w pracy nauczyciela, edukacyjnych zadań biblioteki 

i sposobach wykorzystania terapeutycznych funkcji książek we wspomaganiu zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży oraz wychowawczej roli rodziny. 

Cele ogólne: 

− wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz 

kierunków polityki oświatowej państwa, 

− prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo, 

− zwrócenie uwagi na edukację regionalną, bogactwo polskiej literatury i kształtowanie 

właściwych postaw społecznych, 

− wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną. 

Cele szczegółowe: 

− rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką, wyobraźni i kreatywności, 

− kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,  
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− kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych, 

− kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania, 

− rozwijanie umiejętności pięknego czytania oraz swobodnej wypowiedzi, 

− doskonalenie technik pamięciowych służących efektywnemu uczeniu się, 

− wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, 

uwzględniającego m.in. zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym zbiorów 

bibliotecznych, 

− promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych służących 

popularyzacji czytelnictwa, 

− doskonalenie umiejętności wykorzystywania terapeutycznych funkcji książki 

i biblioteki. 

Adresaci: 

− nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, 

− nauczyciele bibliotekarze, 

− uczniowie (klasy szkolne oraz oddziały przedszkolne z opiekunami). 

Działania: 

− ogólnopolskie akcje, m.in.: „Noc Bibliotek”, „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek 

Szkolnych”, „Tydzień Bibliotek”, 

− konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”, 

− akcja „Lato 2022 z Biblioteką Pedagogiczną CEN w Suwałkach”, 

− seminaria, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. 

 

FD-142 „Urodziny Marysi”, czyli o pewnym spotkaniu w Suwałkach 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Czytanie opowieści Grażyny Serafin „Urodziny Marysi”. Prezentacja 
suwalskich krasnali. Odkodowanie niespodzianek dla jubilatki ukrytych 
pod kodami QR. Gry i zabawy ruchowe i interaktywne. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Zyta Boćwińska 

 
 

FD-143 Bądź jak Petra, czyli o tym, jak oswoić lęk przed zmianą 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Spotkanie z picture bookiem M. Coppo Petra. Zadania z elementami dramy. 
Ekspresje plastyczne z wykorzystaniem płaskich kamieni. Gry i zabawy.  

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Zyta Boćwińska 
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FD-144 „Czarodziejskie słowa” w literaturze dla dzieci 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: październik – 
grudzień 2022 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Utrwalenie form grzecznościowych na podstawie wierszy i opowiadań. 
Wdrażanie do posługiwania się zwrotami grzecznościowymi w życiu 
codziennym. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Beata Niedźwiecka 

 
 

FD-145 
Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym i rzeczowym  

zbiorów bibliotecznych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 24 października 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Najnowsze zmiany w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.  
Opis bibliograficzny zbiorów bibliotecznych według nowej formuły. 

Adresaci zainteresowani bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

Uwagi  
Seminarium odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym  
w Augustowie. 

 

FD-146 Magia teatrzyku kamishibai 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2022 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-147 Zwierzęta duże i małe w wierszach i opowiadaniach 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: październik 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Kształtowanie zrozumienia zależności zwierząt od człowieka i wpływu 
człowieka na życie zwierząt. Wyrabianie postawy szacunku 
i odpowiedzialności za posiadane zwierzę. Świat zwierząt w wierszach, 
opowiadaniach i powiedzeniach. Tematyczne gry i zabawy edukacyjne. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Elżbieta Kozłowska 
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FD-148 Życzliwość to coś więcej niż bycie miłym 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: październik 2022 – 
styczeń 2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Uświadomienie uczniom czym jest życzliwość. Pokazanie wielu aspektów 
życzliwości. Zachęcenie do jej praktykowania wspólnie z innymi 
wartościami. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas V–VIII szkoły podstawowej  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-149 
Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi  

nie tylko w bibliotece 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  termin: 17 listopada 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Jak uczy się mózg: dieta i ćwiczenia wspomagające uczenie się  
i zapamiętywanie. Myślenie wizualne i mapowanie myśli.  
Wybrane mnemotechniki. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Zawadzka / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska 

 
 

FD-150 
Bibliotekarskie ABC – co nowego w opracowaniu  

zbiorów bibliotecznych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  termin: 24 listopada 2022 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Najnowsze zmiany w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.  
Opis bibliograficzny zbiorów bibliotecznych według nowych zasad. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Zawadzka / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska 
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Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia 
 

...................................................... 
                   (pieczęć szkoły/placówki) 
 

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/placówki  

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwane „RODO”) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, 

w imieniu którego działa dyrektor Centrum. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 

za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl lub listownie na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 
ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki. 

3. Pani/Pana dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zakwalifikowania na formę 
doskonalenia (stacjonarną lub w formie webinarium), wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania zaświadczenia (o ile dotyczy).  

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek 
doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045 z późn. zm.) oraz niezbędne dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, 
adres szkoły/placówki. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów, prowadzących działalność pocztową, kontrolną.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Do wyjątków należą 

aplikacja, które przynajmniej częściowo gromadzą dane na serwerach USA: Microsoft Teams. Platforma zapewnia techniczne 
i organizacyjne środki zapewniające ochronę komunikacji przed dostępem osób trzecich. Do środków tych należy: szyfrowanie, 
mechanizmy uwierzytelniania użytkowników, zarządzanie uprawnieniami oraz narzędzia zarządzania przebiegiem spotkań.  

7. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu formy doskonalenia oraz 
wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w formy doskonalenia; 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. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w zakresie danych osobowych 
których zgoda dotyczy). Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 
swoich danych ze względu na szczególną sytuację. 

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach narusza przepisy 
o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie niemożność rekrutacji na daną 
formę doskonalenia. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji i udziału w ww. szkoleniu. 

                                         TAK                                                                                              NIE                                                                                              
CEN w Suwałkach informuje o możliwości wykonywania zdjęć/nagrań filmowych z przebiegu formy doskonalenia, niezbędne do 
rozpowszechniania informacji o organizowanej i prowadzonej przez Centrum działalności statutowej. Zdjęcie/ nagranie filmowe ukazuje 
grupę osób uczestniczących w formie doskonalenia – bez kadrowania na pojedyncze osoby. Zgłoszenie się na formę doskonalenia jest 
jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku 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 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). 
 

.................................................................... 
              (data i czytelny podpis nauczyciela)  
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VI. Kursy kwalifikacyjne 
 

KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

kurs kwalifikacyjny liczba godzin dyd.: 210 
termin: sierpień 2022 –  
maj 2023 

1100 zł 

Zakres kursu 

Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się i rozwoju 
indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku. 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne w kontekście 
prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym rozwojem 
zawodowym. 

Adresaci 

nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania 

stanowisk kierowniczych w oświacie, wicedyrektorzy nieposiadający takich 

kwalifikacji  

Kierownik kursu 

/prowadzący  

Lidia Kłoczko / Jan Bielecki, Lidia Kłoczko, Dorota Koncewicz,  

Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński, Joanna Soćko 

Uwagi 
Kurs kończy się złożeniem pracy dyplomowej obejmującej wybrane 
zagadnienie tematyczne z zakresu programu kursu. 
Możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach. 

 
 

KK-2 Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie 

kurs kwalifikacyjny liczba godzin dyd.: 240 
termin: wrzesień 2022 – 
czerwiec 2023 

2800 zł 

Zakres szkolenia 

Bloki tematyczne: 

− zagadnienia dotyczące podstawy wychowania do życia w rodzinie, 

− zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne, 

− zagadnienia biomedyczne, 

− zagadnienia seksuologiczne, 

− dydaktyka wychowania do życia w rodzinie, 

− praktyki pedagogiczne. 
Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do nauczania 
przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie w szkołach podstawowych. 

Adresaci 

nauczyciele posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie 
pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach 
podstawowych, określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz. 1289) 

Kierownik kursu 
/prowadzący 

Danuta Moroz / edukatorzy i specjaliści  

Uwagi 

Zajęcia dydaktyczne będą realizowane według ramowego planu i programu 
zatwierdzonego 9 września 2021 roku przez Ministra Edukacji i Nauki 
w trybie blended-learning: zajęcia online – MS TEAMS, zajęcia stacjonarne 
– Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 
Ogólna liczba godzin kursu: 300, w tym 240 godzin zajęć dydaktycznych 
oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych. 
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Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny 
 

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami. 
 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego  

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. Adres e-mail  

6. Nr telefonu  

7. Adres do korespondencji  

8. Poziom i kierunek wykształcenia  

 

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane „RODO”) Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pan danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, 
w imieniu którego działa dyrektor Centrum. 
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych 
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl 
3. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 
(t.j.: Dz. U. 2019, poz. 1045 z późn. zm.) oraz konieczności pozyskania niezbędnych danych teleadresowych służących do kontaktu 
z Panią/Panem. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji na kurs kwalifikacyjny oraz realizacji umowy uczestnictwa w kursie 
kwalifikacyjnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c RODO. 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie można uczestniczyć w kursie kwalifikacyjnym. 
6. Okres przechowywania danych osobowych: w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, 

w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym; w wersji elektronicznej – 

będą przechowywane do momentu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum, wynikającego z przepisów prawa. 

7. 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. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawionych do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa. 

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach narusza przepisy 

o ochronie tych danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO. 

Zapoznałam/em się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji i udziału 
w ww. kursie kwalifikacyjnym. 
                                         TAK                                                                                              NIE                                                                                              
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu zajęć. Zgłoszenie się na kurs 
kwalifikacyjny jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zrobionych zdjęć podczas kursu, w którym 
uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach CEN w Suwałkach, na stronie 
www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. 2021., poz. 1062 z późn. zm.). 

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

(data i czytelny podpis nauczyciela) 
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VII. 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 godzin dydaktycznych. 

2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych – 8 godzin dydaktycznych. 

3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych  

– 8 godzin dydaktycznych. 

4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących 

zadania tej służby – 32 godziny dydaktyczne. 

5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP  

– 16 godzin dydaktycznych. 

6. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy – 8 godzin dydaktycznych. 

Terminy szkoleń oraz odpłatność za szkolenia do uzgodnienia. 
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VIII. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na terenie szkoły/przedszkola 
 

Lp. Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Prowadzący 

1 Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole 3 Jan Bielecki 

2 Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym 3 Jan Bielecki 

3 O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji 3 Jan Bielecki 

4 
Jak skutecznie porozumiewać się z uczniami oraz 
kształtować właściwe nawyki komunikacyjne? 

3 Jan Bielecki 

5 
Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu 
z podstawą programową? 

3 Jan Bielecki 

6 Metody aktywizujące w praktyce szkolnej 3 Jan Bielecki 

7 MS Teams dla ucznia i nauczyciela 3 Justyna Bober 

8 Odwrócona klasa jako model nauczania 3 Justyna Bober 

9 
Ocenianie i informacja zwrotna – czy da się uczyć bez 
ocen? 

3 Justyna Bober 

10 Canva w szkole i przedszkolu – od plakatu do współpracy 3 Justyna Bober 

11 Jak przygotować szkolny escape room? 3 Justyna Bober 

12 
Współpraca z pracodawcami a rola doradcy 
zawodowego 

3 Joanna Kalejta 

13 Fundusze europejskie dla szkół 3 Joanna Kalejta 

14 
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki  
w regionie 

3 Joanna Kalejta 

15 Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze  2 Dorota Koncewicz  

16 Uzależnienia w szkole 3 Dorota Koncewicz  

17 Współpraca z rodzicami 2 Dorota Koncewicz 

18 Rozwój osobisty nauczyciela 2 Dorota Koncewicz 

19 
Egzamin ósmoklasisty 2022. Dlaczego analiza jego 
wyników potrzebna jest wszystkim nauczycielom? 

2 Jolanta Kubrak 

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 Jolanta Kubrak 
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21 Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się 3 Jolanta Kubrak 

22 Ceremoniał szkolny 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

23 Innowacje w szkole 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

24 Sytuacje kryzysowe w szkole 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

25 
Wychowanie w oparciu o upamiętnienia patriotyczne 
w okolicy szkoły 

3 
Jarosław 

Schabieński 

26 Organizacja gier szkolnych 3 
Jarosław 

Schabieński 

27 
Budowanie przez szkołę wspólnego kodu kulturowego 
poprzez symbole, znaki, teksty i muzykę 

3 
Jarosław 

Schabieński 

28 Jak kształtować właściwe postawy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

29 Organizacja wycieczek szkolnych 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

30 Aplikacje w Internecie do wykorzystania na lekcji 3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

31 
Jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

32 Sposoby zapobiegania cyberprzemocy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

33 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 Joanna Stabińska 

34 
Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego 

4 Andrzej Staszczyk 

35 
Wykorzystanie aplikacji chmurowych do podnoszenia 
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 

4 Andrzej Staszczyk 

36 
Wspieranie nauczycieli szkół branżowych. Rozwijanie 
kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów 
w szkole 

5 Andrzej Staszczyk 

37 Ewaluacja pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych 4 Andrzej Staszczyk 

38 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 3 Andrzej Staszczyk 

39 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

4 Andrzej Staszczyk 

40 Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom 2 Andrzej Staszczyk 

41 
Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat 
cyberprzemocy 

2 Andrzej Staszczyk 

42 
Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych 
osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) 

3 Andrzej Staszczyk 

43 
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora 
interaktywnego 

15 
Andrzej Staszczyk 

Danuta Moroz 
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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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IX. 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, 

− wolontariat w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− kompetencje kluczowe, 

− Ambasador programu 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 kierownik Biblioteki, nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 7 e-mail: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− wypożyczenia międzybiblioteczne, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Grzegorz Gołaszewski nauczyciel konsultant 
nr pokoju 3 e-mail: grzegorz.golaszewski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− metodyka nauczania literatury polskiej, 

− kształcenie językowe na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej, 

− tworzenie wypowiedzi, 

− realizacja podstawy programowej języka polskiego  
w szkole ponadpodstawowej 

mgr Grzegorz Kalejta nauczyciel konsultant 
nr pokoju 1 e-mail: grzegorz.kalejta@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− nauczanie religii w szkole, 

− nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, 

− nauczanie techniki w szkole 
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mgr Joanna Kalejta nauczyciel konsultant 
nr pokoju 13 e-mail: joanna.kalejta@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− kształcenie zawodowe, 

− doradztwo zawodowe, 

− organizacja turystyki, rekreacja, 

− reklama i public relations, 

− zarządzanie firmą,  

− fundusze unijne 

mgr Lidia Kłoczko 
dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, 
nauczyciel konsultant 

nr pokoju 112 e-mail: lidia.kloczko@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− edukacja polonistyczna, 

− nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, 

− planowanie i doskonalenie pracy dydaktycznej, 

− ocenianie osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania, 

− rozwój i awans zawodowy nauczycieli 

mgr Olga Kłoczko nauczyciel konsultant 
nr pokoju 8 e-mail: olga.kloczko@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− plastyka w świetlicy, na zajęciach rewalidacyjnych  
i na godzinie z wychowawcą, 

− technika, 

− plastyka na katechezie 

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

obszar działań 
− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Jadwiga Krzyżewska nauczyciel konsultant 
nr pokoju 8 e-mail: jadwiga.krzyzewska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− metodyka wychowania przedszkolnego, 

− edukacja wczesnoszkolna, 

− aktywizujące metody i techniki w edukacji 
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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, 

− rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów, 

− redakcja publikacji nauczycieli – „CENne Wiadomości” 

mgr Andrzej Matusiewicz nauczyciel konsultant 
nr pokoju 12 e-mail: andrzej.matusiewicz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− innowacje pedagogiczne w szkole, 

− promocja szkoły i budowanie jej wizerunku, 

− samorząd uczniowski w szkole 

mgr Danuta Moroz nauczyciel konsultant 
nr pokoju 8 e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej 
oraz z informatyki, 

− zastosowania tablicy interaktywnej, 

− rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez 
eksperymentowanie i doświadczenia, 

− ocenianie wspierające rozwój ucznia w edukacji 
wczesnoszkolnej, 

− współpraca szkoły z rodzicami 

mgr Beata Niedźwiecka nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 e-mail: beata.niedzwiecka@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− wypożyczenia międzybiblioteczne, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Anna Peza nauczyciel konsultant 

nr pokoju 6 e-mail: anna.peza@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− język polski jako obcy, 

− mediacje w szkole, 

− kompetencje społeczne,  

− praca z uczniem niedostosowanym społecznie  
lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

mgr Cecylia Radzewicz nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 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 
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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 

dr Jarosław Schabieński nauczyciel konsultant 
nr pokoju 2 e-mail: jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− historia, historia i teraźniejszość, 

− wychowanie w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− zarządzanie oświatą 

mgr Jarosław Cezary Słabiński wicedyrektor, nauczyciel konsultant 
nr pokoju 109 e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− nowe technologie w nauczaniu, zdalne nauczanie, 

− wykorzystanie smartfonów i tabletów w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− wychowanie do wartości i kształtowanie postaw, 

− bezpieczeństwo w szkole i w Internecie, 

− organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku 

mgr Joanna Stabińska nauczyciel konsultant 
nr pokoju 2 e-mail: joanna.stabinska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

− edukacja włączająca, 

− planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 
w szkole 

mgr inż. Andrzej Staszczyk nauczyciel konsultant 
nr pokoju 13 e-mail: andrzej.staszczyk@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− planowanie pracy nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz doradców edukacyjno-zawodowych, 

− programowanie w językach Scratch i Python, 

− nowoczesne technologie w szkole: programowanie 
robotów edukacyjnych, praca z tablicą interaktywną, 
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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X. 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: województwo 
podlaskie 

− planowanie i organizacja lekcji wychowania fizycznego, 

− opracowanie i analiza testów i sprawdzianów, 

− zapobieganie i korygowanie wad postawy, 

− pływanie na każdym etapie edukacji, 

− sport i rywalizacja sportowa jako niezbędny element 
w planowaniu lekcji z wychowania fizycznego 

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

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

− nowoczesne metody nauczania, 

− techniki improwizacji teatralnej, 

− zajęcia szachowe dla dzieci 

mgr 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

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. 3132 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 3,6 milionów woluminów 

zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym do 1,7 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 w zakładce 

„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: 

zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl, tel. 87 567 03 28 w. 102 

 



Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
Centrum Edukacji Nauczycieli

w Suwałkach

Informujemy, że Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w roku szkolnym 2022 – 2023
znajduje się 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.



GRAĆ, CZY NIE GRAĆ?

Gra Miejska "Maria Konopnicka i tajemnice
Suwałk" będzie miała formę otwartej rywalizacji
uczniów szkół ponadpodstawowych w przestrzeni
miejskiej. Uczestnicy będą mieli okazję bliżej
poznać życie i twórczość Marii Konopnickiej,
a poprzez rozwiązywanie różnych zadań – również
innych wybitnych osób związanych z miastem. To
świetna okazja do aktywnego poznawania miasta,
wielu nieznanych zakątków i zaskakujących
historii. Co ważne, zostanie również udostępniona
wersja mobilna gry, przeznaczona na smar�ony.

ZDECYDOWANIE GRAĆ

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

Szerokie zastosowanie gier i zabaw dydaktycznych
w nauczaniu różnych przedmiotów oraz na różnych
etapach edukacyjnych pozwala na skuteczniejsze
i szybsze przyswajanie wiedzy. Włączanie emocji – a te
przecież są obecne w czasie gry, zabawy – angażuje
każdego ucznia do działania. Posiada też walor
wychowawczy oraz pozwala nauczyć się wygrywać
i przegrywać. W naszej publikacji proponujemy
konkretne propozycje zastosowania gier. Są to gry
oryginalne oraz różnewarianty modyfikacji znanych gier.




