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Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach realizuje grant  

w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Wsparcie 

placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji 

zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli  

w prowadzeniu kształcenia na odległość”. 

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

Realizacja grantu: maj – listopad 2021 r. 

 
 

Uczestnicy: nauczyciele bibliotekarze, konsultanci i doradcy metodyczni 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach oraz 137 dyrektorów  
i nauczycieli z 8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Szkoły 
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Raczkach, Szkoły Podstawowej  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wiżajnach, Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Filipowie, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 
w Starym Folwarku, Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich  
w Płocicznie-Tartak, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  
im. Stanisława Staszica w Sejnach, Zespołu Szkół Ogólnokształcących  
w Augustowie i II Liceum Ogólnokształcącego im. Polonii i Polaków  
na Świecie w Augustowie 

 
Cel projektu: podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom 

przedszkoli i szkół prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek doskonalenia 

nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. 

Treści: Organizacja procesu kształcenia i wychowania, Metodyka edukacji zdalnej, 

Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej, 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna i Wykorzystywanie multimedialnych zasobów 

dydaktycznych realizujemy w ramach 25-godzinnych szkoleń – 50% zajęć 

stacjonarnych, 50% zajęć online. 

Fotorelacje z realizacji grantu zamieszczamy na: 
➢ stronie internetowej CEN w Suwałkach – https://cen.suwalki.pl 
➢ Podlaskiej Platformie Edukacyjnej – https://crtd.wrotapodlasia.pl 
➢ profilu Facebooka CEN w Suwałkach – https://www.facebook.com 

https://cen.suwalki.pl/
https://crtd.wrotapodlasia.pl/
https://www.facebook.com/Centrum-Edukacji-Nauczycieli-w-Suwa%C5%82kach-581620435373108


3 
 

Drodzy Nauczyciele, Wychowawcy, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,  

zaczynamy kolejny rok szkolny z nadzieją na dominację edukacji stacjonarnej i rychły koniec 

pandemii. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach konsekwentnie wspiera nauczycieli w pracy 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, oferując tematykę szkoleń odpowiadającą 

kierunkom polityki oświatowej państwa ogłoszonym na bieżący rok szkolny oraz zagadnienia, 

które wskazali Państwo w przeprowadzonej diagnozie potrzeb szkoleniowych nauczycieli. 

Kontynuujemy rozpoczęty w maju br. grant w ramach projektu dofinansowanego z Funduszy 

Europejskich „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych  

w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu 

kształcenia na odległość” i zachęcamy jego uczestników do podzielenia się własnymi 

scenariuszami lekcji i materiałami dydaktycznymi, które następnie zostaną  opublikowane. 

W Informatorze znajdą Państwo propozycję spotkań sieci współpracy 

i samokształcenia, których tematyka nie jest zamkniętym katalogiem – liczymy na Państwa 

propozycje w tym zakresie i zgłaszanie potrzeb. Jeśli zgłoszą się osoby wyrażające chęć 

współpracy, dzielenia się pomysłami i własnym warsztatem dydaktycznym, to jesteśmy 

otwarci – oferujemy koordynację i organizację zaproponowanych spotkań sieci, czy to 

w formie stacjonarnej, czy online. 

Zapraszamy do korzystania z zasobów Biblioteki Pedagogicznej, do odwiedzania naszej 

strony internetowej, postów na Facebooku oraz informacji na Podlaskiej Platformie 

Edukacyjnej. Zachęcamy do czytania naszego cyfrowego periodyku „CENne Wiadomości”, 

który jest też miejscem do publikowania Państwa artykułów dotyczących oświaty oraz 

materiałów dydaktycznych: konspektów lekcji, scenariuszy zajęć, pomocy metodycznych. 

Na progu nowego roku szkolnego w imieniu nauczycieli-konsultantów, nauczycieli-

bibliotekarzy oraz nauczycieli-doradców metodycznych Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Suwałkach życzę Państwu zdrowia, optymizmu i wytrwałości. Życzę kreatywności 

i pomysłów na czynienie polskiej szkoły coraz bardziej efektywną i przyjazną uczniom,  

ich rodzicom i nauczycielom. Niech ten rok szkolny przebiega w twórczej atmosferze  

i w dobrych warunkach do rozwoju zawodowego i osobistego, niech przyniesie radość  

i satysfakcję. 

Lidia Kłoczko 

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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I. 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 szkoły. W tym celu 

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

do Centrum. 

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

zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/przedszkola, obejmującej 

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

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

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

podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola i nauczyciela konsultanta/bibliotekarza 

Centrum. 

Dyrektor wspomaganej szkoły/przedszkola i dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Suwałkach w miarę możliwości do 8 października 2021 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 2021/2022. 
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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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II. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2021/2022 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez 

właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 

klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze 

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek 

edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, 

zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie 

w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny 

klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie 

w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój 

umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, 

w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
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III. Formy doskonalenia 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny,  

m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie 

do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-

profilaktycznego. 
 

FD-1 
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół jako punkt wyjścia 

do opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 14 września 2021, 
godz. 15.30–18.45 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki. Zadania wychowawczo-
profilaktyczne szkoły. Narzędzia do diagnozy zapotrzebowania na działania 
wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły, z uwzględnieniem 
wpływu izolacji na dobrostan uczniów. Procedura opracowywania 
programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. Ewaluacja programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 

FD-2 E-zasoby na lekcji wychowanie do życia w rodzinie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 29 listopada 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 

FD-3 ABC wychowawcy podczas pracy stacjonarnej i zdalnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Strategie wychowawcze służące reintegracji klasy. Odkrywanie mocnych 
stron wychowanków. Sposoby prowadzenia lekcji wychowawczych, 
wspierające rozwój emocjonalny i społeczny uczniów. Tworzenie planu 
pracy wychowawczej na podstawie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły. Współpraca z rodzicami uczniów. 

Adresaci nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie 

właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego 

i dbałości o zdrowie. 
 
 

FD-4 
Samorządność uczniowska w szkole  

– rola opiekuna i uczniowskich liderów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 12 października 2021, 
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 Jak kształtować właściwe postawy 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  termin: październik 2021 bezpłatne 

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

Adresaci dyrektorzy, wychowawcy klas i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-6 Filmowa opowieść pretekstem do pracy wychowawczej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 16 grudnia 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

Uwagi W czasie zajęć odbędzie się projekcja fragmentów omawianego filmu. 
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3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji 

klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 

edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.  

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie  

m.in. wycieczek edukacyjnych.  
 

Historia i wiedza o społeczeństwie 
 

FD-7 
V Konferencja metodyczna dla nauczycieli  

historii i wiedzy o społeczeństwie 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 
termin: 7 września 2021, 
godz. 15.30–18.30 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2021/2022. Wnioski i rekomendacje do planowania pracy nauczyciela 
historii i wiedzy o społeczeństwie w nowym roku szkolnym. Doświadczenia 
z edukacji zdalnej. Warsztat pracy nauczyciela historii – pomysły na ciekawe 
lekcje.  

Adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni 

 
 

FD-8 Kompetencje współczesnego nauczyciela historii 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nauczyciel historii w procesie dydaktycznym. Narzędzia do komunikacji i ich 
wykorzystanie w procesie edukacji zdalnej. Metody dydaktyczne w edukacji 
zdalnej. Ocenianie w edukacji zdalnej – metody i formy.  

Adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 
 

FD-9 
Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej  

IPN w Białymstoku 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci z OBEN IPN w Białymstoku 
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FD-10 
Wycieczka jako metoda kształcenia kompetencji kluczowych  

– wyjazd studyjny do Pałangi i Kłajpedy 

seminarium  liczba godzin dyd.: 6 termin: 18 września 2021 180 zł* 

Zakres szkolenia 

Wycieczka jako metoda realizacji podstawy programowej i kształcenia 
kompetencji kluczowych. Etapy wycieczki. Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez udział w wycieczkach. Zajęcia praktyczne – 
wycieczka do Pałangi i Kłajpedy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

Uwagi *odpłatność za jedną osobę. Cena ustalona z P.T. „Wigry” 

 
 

FD-11 
Wycieczka jako metoda kształcenia kompetencji kluczowych  

– wyjazd studyjny do Wilna i Trok 

seminarium liczba godzin dyd.: 6 termin: październik 2021 150 zł* 

Zakres szkolenia 

Wycieczka jako metoda realizacji podstawy programowej i kształcenia 
kompetencji kluczowych. Etapy wycieczki. Rozwijanie kompetencji 
kluczowych uczniów poprzez udział w wycieczkach. Zajęcia praktyczne – 
wycieczka do Wilna i Trok. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

Uwagi *odpłatność za jedną osobę. Cena ustalona z P.T. „Wigry” 

 
 

FD-12 Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym i wychowawczym 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Wychowanie do patriotyzmu. Wartości w programie wychowawczo-
profilaktycznym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu 
ucznia. Kształtowanie patriotyzmu u dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Prezentacja dobrych praktyk. 

Adresaci 
dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele historii i wiedzy 
o społeczeństwie oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni 
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FD-13 
A w województwie suwalskim mgła…  

Władza i opozycja w województwie suwalskim w latach 1975–1981 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 6 października 2021, 
godz. 16.00–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Organizacja władz w nowym województwie. Władza a społeczeństwo. 
„Czas Solidarności”.  

Adresaci nauczyciele historii i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (IPN Białystok) 

Uwagi W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia książki o tym samym tytule.  

 
 

FD-14 
Biografistyka w nauczaniu. Możliwości wykorzystania  

„Suwalskiego słownika biograficznego” 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 8 listopada 2021, 
godz. 16.00–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Charakterystyka książki „Suwalski słownik biograficzny”. Rola biografistyki 
w nauczaniu (wszystkie przedmioty). Wykorzystanie biografistyki 
regionalnej w pracy szkoły. 

Adresaci nauczyciele historii, języka polskiego i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi 
W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia pierwszego tomu 
„Suwalskiego słownika biograficznego”. 

 
 

FD-15 Dydaktyczna i wychowawcza rola muzeów 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 bezpłatna 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak / pracownicy Muzeum Okręgowego w Suwałkach 

Uwaga  
Konferencja będzie realizowana w Muzeum Okręgowym w Suwałkach  
oraz w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. 
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Język polski 
 
 

FD-16 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

termin: 20 września 2021, 
godz. 15.00–17.15 
 – I spotkanie 

bezpłatna 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Terminy i godziny kolejnych spotkań zostaną uzgodnione z uczestnikami. 
Wybrane zajęcia odbędą się w formule online. 

 
 

FD-17 Nowy egzamin maturalny – poziom podstawowy 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 23 września 2021, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu 
obowiązkowego – konstruowanie zadań zgodnych z zapisami dokumentu 
(warsztaty). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 

 
 

FD-18 Nowy egzamin maturalny – poziom rozszerzony 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 21 października 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu 
dodatkowego – konstruowanie zadań zgodnych z zapisami dokumentu 
(test, wypracowanie). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 
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FD-19 Nowy egzamin maturalny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia Egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2023 (wykład). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski / dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja 
Egzaminacyjna) 

 
 

FD-20 Lektury w praktyce – spotkanie organizacyjne 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 28 października 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nowe i „stare” lektury w podstawie programowej. Propozycje tematów, 
scenariusze zajęć, możliwości, próby – spotkanie organizacyjne. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 

 
 

FD-21 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

termin: październik 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Teresa Zaforymska 

Uwagi Zajęcia stacjonarne lub online. 

 
 

FD-22 
Lektura obowiązkowa:  

Aleksander Fredro „Zemsta” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 15 listopada 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wprowadzenie do „Zemsty” – jak sprawić, by uczniowie rozumieli jej 
komizm. Lekcje z lekturą tradycyjne i z wykorzystaniem TIK. Ciekawe karty 
pracy i zadania do lektury. Formy wypowiedzi doskonalone na podstawie 
„Zemsty”. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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FD-23 „Potop” Henryka Sienkiewicza w szkole średniej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
„Potop” Henryka Sienkiewicza jako lektura obowiązkowa w szkole 
ponadpodstawowej (wykład). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski / prof. dr hab. Jolanta Sztachelska (Uniwersytet 
w Białymstoku) 

 
 

FD-24 
Nie tylko dla geniuszów – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty 

z języka polskiego z wykorzystaniem prezentacji Genial.ly 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie prezentacji Genial.ly i innych aplikacji komputerowych  
w przygotowaniu do egzaminu – m.in. formularze Google, LearningApps, 
Wordwall w aktywizowaniu uczniów i ćwiczeniu wymaganych na egzaminie 
umiejętności. Stworzenie własnej prezentacji z wykorzystaniem zadań 
egzaminacyjnych dotyczących lektur, czytania i analizowania tekstów, 
zadań gramatycznych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-25 
Reportaż. Rozpoznawanie gatunku i jego cech jako jedno z wymagań 

programowych i egzaminacyjnych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 5 stycznia 2022 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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Język angielski 
 

FD-26 InstaLing – innowacyjna aplikacja do nauki słówek 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 15 września 2021, 
godz. 15.00–18.15 

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 języka angielskiego i polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-27 
SETI – sieć współpracy i samokształcenia  

nauczycieli języka angielskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

termin: 24 września 2021,  
godz. 15.00–17.30 (29.10, 
26.11, 17.12.2021, 14.01.2022) 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Nauczyciele jako inicjatorzy współpracy międzynarodowej. Doskonalenie 
języka angielskiego jako narzędzia komunikacji. Wzajemne doskonalenie 
nauczycieli w zakresie nowoczesnego nauczania, metodyki nauczania 
języków obcych, wykorzystania technologii w nauce języka angielskiego, 
wykorzystanie badań na temat rozwoju dziecka i rozwijania zdolności 
językowych, angażowanie rodziców w proces edukacji, język angielski 
w uczeniu innych przedmiotów.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego terenów przygranicznych Polski i Litwy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

Uwagi 
Seminarium stacjonarne w godz. 15.00–17.30 lub online  
w godz. 18.00–20.15. 

 
 

FD-28 
Nie tylko dla geniuszów – przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty  

z języka angielskiego z wykorzystaniem prezentacji Genial.ly 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie prezentacji Genial.ly i innych aplikacji komputerowych  
w przygotowaniu do egzaminu – m.in. formularze Google, LearningApps, 
Wordwall w aktywizowaniu uczniów i ćwiczeniu wymaganych na egzaminie 
umiejętności. Stworzenie własnej prezentacji z wykorzystaniem zadań 
egzaminacyjnych na słuchanie, czytanie, funkcje językowe, struktury 
gramatyczne. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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FD-29 
Nearpod – interaktywne prezentacje na lekcji języka angielskiego 

stacjonarnej lub zdalnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

Religia 
 

FD-30 Bal wszystkich świętych  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykonanie atrybutów postaci świętych. Konkursy, krzyżówki, gry i zabawy, 
tańce z gestami. Gotowe scenariusze: przedstawień i lekcji Którędy do 
nieba? 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko / Grażyna Safianowska, Olga Kłoczko 

 
 

FD-31 Przygotowujemy Boże Narodzenie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Tradycje bożonarodzeniowe w świecie. Kartki świąteczne: z efektem 
witraża, z kartonu i nici, na bazie aluminium. Szopka z aluminium, chleba, 
drutu, gipsu, ciasta, białego papieru, rurek. 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko / Grażyna Safianowska, Olga Kłoczko 
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Wychowanie fizyczne 
 
 

FD-32 Metody motywacyjne. Budowanie Zespołu (Team Spirit) 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Relacje uczeń – nauczyciel – rodzic. Sposoby motywowania i wspierania 
ucznia w sytuacjach kryzysowych. Budowanie modelu mistrza. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 

 
 

FD-33 Periodyzacja treningu. Projektowanie programu treningowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: październik – listopad 
2021 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Planowanie faz treningowych w celu przygotowania zawodnika  
do najważniejszych zawodów. Budowanie rocznego planu treningowego  
na krótsze fazy, by łatwiej zarządzać programem treningów  
z uwzględnieniem biologicznych zdolności ruchowych. Model liniowy, 
falujący lub blokowy – budowanie modelu pracy. Programowanie treningu, 
czyli dobór ćwiczeń, ich intensywność i objętość. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego pracujący w klasach sportowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 

 
 

FD-34 Testy stosowane w monitoringu treningu 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: listopad – grudzień 
2021 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wskaźniki monitorujące proces treningowy: kinaza fosfokreatynowa, kwas 
mlekowy i  Heart Rate. Odpowiednio przygotowana metodologia  
i prawidłowo przeczytany wynik testu sukcesem do prawidłowego 
planowania obciążeń ruchowych. 

Adresaci nauczyciele klas sportowych i trenerzy UKS 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 
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Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 
 

FD-35 Eksperymentowania ciąg dalszy – część II 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawa programowa a zjawiska przyrodnicze. Pogodowe znaki zapytania 
– odpowiedzi na trudne pytania. Wybrane eksperymenty przyrodnicze,  
np. jak pokazać obieg wody w przyrodzie, jak powstaje deszcz, śnieg, grad, 
jak zrobić śnieg latem, a piasek zimą? 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-36 
Baw się z nami z literami i z liczbami – gry do nauki i zabawy 

dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liter i liczb. 
Alternatywne metody wprowadzania liter. Dziecięca matematyka 
w kształtowaniu pojęć liczbowych. Zabawy i gry w czytanie i liczenie. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-37 Jesienne inspiracje plastyczno-muzyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Jesienne elementy dekoracyjne z wykorzystaniem elementów systemu 
„Edukacja przez ruch”: jesienne liście, kwiaty, grzyby itp. 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-38 E-zasoby w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 4 października 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie platformy E-podręczniki w pracy ucznia i nauczyciela. 
Zasoby internetowe wspomagające pracę nauczyciela oraz rozwój uczniów. 
Projektowanie zadania edukacyjnego z wykorzystaniem aplikacji Genial.ly, 
LearningApps, Puzzlefactory, Supercoloring, Wordwall. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-39 Tańce i zabawy rytmiczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 6 października 2021 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

Uwagi Proszę zabrać wygodne obuwie. 

 
 

FD-40 Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 11 października 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-41 Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 18 października 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 
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FD-42 Kolorowa ortografia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 25 października 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-43 Roboty w edukacji wczesnoszkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 3 listopada 2021 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-44 Metoda projektu edukacyjnego  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 8 listopada 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-45 Gimnastyka i zabawy paluszkowe 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 15 listopada 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 
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FD-46 Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej offline 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 22 listopada 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 

 
 

FD-47 Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej – ciekawe, sprawdzone metody. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

 
 

FD-48 Scratch – nauka programowania dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 8 grudnia 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-49 Cudze chwalić pożytecznie, swoje obowiązek 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Istota świąt Bożego Narodzenia. Historia wybranych tradycji i zwyczajów, 
np. choinki, św. Mikołaja, szopki. Wieczerza wigilijna dawniej i dziś. 
Dekoracje i ozdoby na choinkę oraz ich symbolika. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-50 
Impro w szkole – innowacja edukacyjna uczenia się  

przez doświadczenie artystyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

 
 

FD-51 Baw się z nami w origami – papierowe cuda na choinkę i nie tylko 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Origami story jako niezwykła sztuka składania papieru. Zimowo-świąteczne 
elementy dekoracyjne z wykorzystaniem sztuki origami: gwiazdy 
i gwiazdeczki, Mikołaje i Mikołajki, karnawałowe maski i przebrania. 

Adresaci nauczyciele plastyki, techniki oraz wychowawcy świetlic szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-52 Baśnie, bajki i bajeczki 

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

Zakres szkolenia 

Metodyka wprowadzania bajek i baśni w przedszkolu: wprowadzenie 
do opowiadania, sposób opowiadania, dobór ze względu na wiek, porę 
roku i tematykę kompleksową. Inspiracje plastyczne: maski, pacynki 
i kukiełki. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 
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Zajęcia plastyczne i świetlicowe 
 
 

FD-53 
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wykorzystujących 

techniki plastyczne w nauczaniu 
sieć współpracy 

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

termin: październik 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wymiana doświadczeń nauczycieli wdrażających na zajęciach prace 
plastyczne (w świetlicy, na godzinie z wychowawcą, katechezie, rewalidacji 
itp.). Tematyka: Jesień, Kalendarz adwentowy, Boże Narodzenie, Zima. 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Olga Kłoczko 

Uwagi 
Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami.  
Zajęcia będą odbywały się online. 

 
 

FD-54 Zastosowanie kamieni w pracach plastycznych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zapoznanie się z zastosowaniem kamieni w edukacji (gry i zabawy). 
Wyszukiwanie kamieni do kompozycji. Wykonanie pracy plastycznej. 
Łączenie kamieni z innymi naturalnymi surowcami (np. drewno, szyszki). 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-55 Jesienne „malowanie” nie tylko farbami 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykonanie obrazu trójwymiarowego przy użyciu papieru, kartonu, 
szyszek, farb, gałązek itp. Zainteresowanie ucznia rękodziełem. 
Wykorzystanie materiałów wtórnych i pozyskanych z natury w nauczaniu. 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Olga Kłoczko 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

FD-56 Taniec jako forma wyrażania siebie 

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

Zakres szkolenia 
Tańce integracyjne, piosenki z gestami na katechezie, w przedszkolu                    
i w świetlicy. Tańce z chustami, pląsy integracyjne. Wykorzystanie muzyki 
klasycznej do zabawy. 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko / Grażyna Safianowska, Olga Kłoczko 

 
 

FD-57 Zanurzeni w świecie nitek 

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

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie nici w edukacji. Zapoznanie się ze splotami makramowymi. 
Wykonanie ozdób typu: lalka, ptaszek, drzewo itp. 

Adresaci 
nauczyciele religii, przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy 
świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Olga Kłoczko 

 
 

FD-58 Zabawy stymulujące zmysły 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 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. 
Zabawy sensoryczne. 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 
szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 
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Szachy w szkole 
 
 

FD-59 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji szachowej 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

termin: październik 2021 – 
styczeń 2022 

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. Wykorzystanie szachów Fischera.  
Gry i zabawy logiczne rozwijające umiejętności szachowe. Debiuty. 

Adresaci nauczyciele edukacji przez szachy oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

Uwagi Cykl spotkań. Terminy zostaną ustalone z uczestnikami. 

 
 

FD-60 Szachy – gra dydaktyczna 

kurs 
liczba godzin dyd.: 24  
(4 spotkania po 6 godz. dyd.) 

termin: listopad 2021 
– I spotkanie  

50 zł 

Zakres szkolenia 
Przepisy i zasady gry w praktyce. Realizacja programów nauczania szachów 
w szkole. Edukacja przez szachy w szkole i przedszkolu – podstawy gry 
dla poczatkujących. 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

Uwagi 
Moduł jest elementem kursu na stopień Szkolnego Instruktora Szachowego. 
Termin następnego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami. 

 
 

FD-61 Grajmy w szachy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 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. Wykorzystanie TIK w edukacji szachowej. Programy do nauczania 
szachów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 
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FD-62 
Gry i zabawy logiczne rozwijające umiejętności szachowe 

oraz zachęcające do gry w szachy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Szachowe domino. Szachowe sudoku. Dwu- i trzychodówka. Szalony 
skoczek – gry i zabawy ze skoczkiem. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkoli, wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska / Olga Kłoczko, Grażyna Safianowska 

 
 

FD-63 Szachowe warsztaty doszkalające dla nauczycieli edukacji szachowej 

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

Zakres szkolenia 
Podniesienie umiejętności gry w szachy. Matowanie – mat w jednym 
posunięciu oraz w dwóch posunięciach. Mat, szach i pat. Podwójny atak. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji szachowej, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkoli, 
wychowawcy świetlic szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

Doradztwo zawodowe 
 
 

FD-64 
Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań z zakresu 

doradztwa zawodowego w szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 17 listopada 2021 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  
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Innowacje pedagogiczne 
 

FD-65 Grywalizacja jako innowacja  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-66 Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu na lekcji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 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-67 Innowacje w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Innowacje a ustawa 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-68 Innowacje w praktyce nauczycielskiej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 15 listopada 2021, 
godz. 16.00-18.30 

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 
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FD-69 Pomysły na innowacje polonistyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 25 listopada 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Czym jest innowacja pedagogiczna. Innowacyjność w edukacji 
polonistycznej. Przykłady innowacji polonistycznych. Przykładowa 
procedura wdrożenia innowacji w szkole. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak  

 
 

FD-70 Projekt eTwinning jako innowacja pedagogiczna 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Rodzaje innowacji i działania w ich obrębie. Innowacja pedagogiczna 
(metodyczna) w projekcie eTwinning. Opis i dokumentacja innowacji. 
Projekt eTwinning – korzyści dla ucznia, szkoły i nauczyciela. Projekt 
eTwinning a awans zawodowy nauczyciela. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające 

zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich 

uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 

szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 

w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej 

pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne 

korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych 

oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 
 

FD-71 Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

szkolenie  liczba godzin dyd.: 2 
termin: 15 września 2021, 
godz. 15.00–16.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Przepisy prawne regulujące organizację wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci. Procedura organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  
w przedszkolu. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 
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FD-72 Jak minimalizować zagrożenia uczniów po pandemii 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Jakie umiejętności rozwijać u uczniów po powrocie do szkoły. Psychologia 
pozytywna w pracy z uczniem po pandemii. Umiejętności potrzebne 
uczniom w nauce niezdalnej. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

 
 

FD-73 
Jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawy prawne organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej           
w szkołach. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych ucznia. 
Dokumentowanie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Adresaci 
nauczyciele i wychowawcy odpowiedzialni za organizację pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

 
 

FD-74 Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole podstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole podstawowej. 
Specyfika pracy z uczniem z wadą słuchu, z wadą wzroku, z chorobą 
przewlekłą, z zespołem Aspergera, z zaburzeniami psychicznymi. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

 
 

FD-75 Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole ponadpodstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole 
ponadpodstawowej. Specyfika pracy z uczniem z wadą słuchu, z wadą 
wzroku, z chorobą przewlekłą, z zespołem Aspergera, z zaburzeniami 
psychicznymi. 

Adresaci nauczyciele szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 
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FD-76 Podstawa programowa w procesie kształcenia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a program nauczania. Planowanie pracy nauczyciela 
w oparciu o podstawę programową. Monitorowanie podstawy 
programowej. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Proszę o zabranie na zajęcia podstawy programowej nauczanego 
przedmiotu. 

 
 

FD-77 
Elementy socjoterapii na lekcję matematyki, języka polskiego, 

historii, religii… 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Jestem najpierw człowiekiem, potem nauczycielem, jestem dla uczniów. 
Wykorzystanie prostych zabaw i ćwiczeń integrujących klasę, 
wzmacniających poczucie własnej wartości ucznia. Wzmacnianie 
bezpieczeństwa ucznia na lekcji. Ćwiczenia graficzne i ruchowe ułatwiające 
opanowywanie i przezwyciężanie negatywnych emocji. Gry i zabawy 
przeciwko agresji. 

Adresaci 
zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych, pedagodzy i psycholodzy 
szkolni 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

FD-78 
Spotkania z wyobraźnią  

– warsztaty z elementami socjoterapii i arteterapii 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Arteterapia w pracy z dzieckiem nadpobudliwym. Proste tańce i zabawy 
uwalniające agresję, tańce na siedząco. Proste formy diagnozy ucznia przy 
użyciu metod plastyczno-technicznych. Gry i zabawy plastyczne na każdą 
porę roku. Elementy dramy i pantomimy w pracy z dziećmi. 

Adresaci 
zainteresowani nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele 
prowadzący zajęcia z socjoterapii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 
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FD-79 Jak budować relacje komunikacją? 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Umiejętności podstawowe w zakresie komunikacji. Sztuka porozumiewania 
się w szkole. Mózg nie słyszy NIE – jak budować skuteczny komunikat.  
Pięć kroków skutecznej komunikacji. Przykłady i ćwiczenia praktyczne. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 
 

FD-80 Podstawy mediacji dla nauczycieli 

kurs liczba godzin dyd.: 16 termin: październik 2021 80–100 zł* 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

Uwagi *Koszt kursu uzależniony jest od liczby uczestników. 

 
 

FD-81 Wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej  

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Rozpoznawanie stanu emocjonalnego uczniów po powrocie do nauki 
stacjonarnej. Budowanie klimatu bezpieczeństwa. Odbudowywanie relacji 
w klasie – propozycje działań na godziny z wychowawcą. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-82 Warsztat pracy polonisty: stacje zadaniowe  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 30 września 2021, 
godz. 15.00–18.15 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Metoda stacji zadaniowych – zasady pracy i walory motywacyjne. Przykłady 
zastosowania metody w pracy z lekturą obowiązkową i treściami 
gramatycznymi. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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FD-83 
Jak wykorzystamy wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty 

z języka polskiego 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 21 października 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 
przeprowadzonego w 2021 roku. Wykorzystanie wniosków z analizy 
do podnoszenia jakości kształcenia. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-84 Język polski w nauczaniu zdalnym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 9 grudnia 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Realizacja treści polonistycznych w nauczaniu na odległość. Organizacja 
pracy własnej i uczniów. Lekcja w formule online z wykorzystaniem 
materiałów własnych i dostępnych w Internecie. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak     

 
 

FD-85 Dwujęzyczność – problemy i wyzwania 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3  termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
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 

 

FD-86 Uczeń migrujący w klasie – jak z nim pracować 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wybrane problemy dwujęzyczności. Nauczanie języka polskiego w trakcie 

zajęć z różnych przedmiotów. Prezentacja metody JES-PL. Jak wykorzystać 

metodę na poszczególnych przedmiotach.  

Adresaci 
nauczyciele pracujący w klasach z uczniami migrującymi (obcokrajowcy, ale 
także dzieci polskie powracające z zagranicy ze słabą znajomością języka 
polskiego) 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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FD-87 Uczeń z zagranicy w przyjaznej szkole 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Sytuacja prawna uczniów powracających z zagranicy do szkoły w Polsce. 
Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie 
oświaty. Trudności ucznia przybywającego z zagranicy oraz sposoby 
ich pokonywania. Prezentacja dobrych praktyk. 

Adresaci dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / Joanna Kalejta, eksperci zewnętrzni 

 
 

FD-88 
TIK nie tylko dla polonisty  

– sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 

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

termin: 8 września 2021,  
godz. 15.00–17.30  
(6.10., 10.11., 8.12.,12.01.2022)  

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Narzędzia przydatne w pracy nauczyciela do przygotowywania lekcji, 
testów, quizów, animacji, prezentacji (m.in. Socrative, Genial.ly, Nearpod, 
Canva, Powtoon). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-89 Metody i techniki szybkiego uczenia się 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 
 

FD-90 Indywidualizacja potrzeb uczniów i procesu nauczania 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Praktyczne wskazówki dotyczące indywidualizacji i dostosowania wymagań 
do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni 
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FD-91 Projektowanie uniwersalne w szkole i placówce oświatowej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Projektowanie uniwersalne – terminologia. Wyzwania edukacji włączającej, 
dostosowania w edukacji. Zasady projektowania uniwersalnego w edukacji. 
Systematyka dydaktyki specjalnej. Dobre praktyki. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki  

 
 

FD-92 
Nauczyciel i uczeń w sytuacji przedłużającego się stresu  
– wsparcie w powrocie do szkoły w trybie stacjonarnym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Stres jako szczególny rodzaj kryzysu psychologicznego wywołanego 
przedłużającą się izolacją społeczną oraz koniecznością powrotu do szkoły 
w trybie stacjonarnym. Działania o charakterze wychowawczym 
i psychoprofilaktycznym. Rola nauczyciela w procesach readaptacyjnych 
uczniów. 

Adresaci nauczyciele wychowawcy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-93 
Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

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

termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Rozwój kompetencji emocjonalnych i społecznych w średnim i późnym 
dzieciństwie. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie rozwijania 
umiejętności społeczno-emocjonalnych – zajęcia rozwijające kompetencje 
emocjonalno-społeczne. 

Adresaci wychowawcy, specjaliści, zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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FD-94 

Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia i Indywidualny 
Program Edukacyjno-Terapeutyczny jako podstawa pracy 

z uczniem niepełnosprawnym 

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

termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

WOFU i IPET – obowiązki i zadania dyrektora, nauczycieli, szkoły. Diagnoza 
funkcjonalna jako podstawa opracowania WOPFU. WOFU – zasady 
opracowania, metody zbierania danych. IPET – od analizy orzeczenia do 
praktycznych działań. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-95 
Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie 
Porozumienie bez Przemocy w relacjach szkolnych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zasady i założenia metody Porozumienie bez Przemocy. Trudne komunikaty 
wyrażane przez dzieci i dorosłych. Nawykowe blokady komunikacyjne. 
Cztery perspektywy słuchacza w kontaktach interpersonalnych. Model 
4 kroków jako droga do kontaktu – obserwacja, uczucie, potrzeba, prośba. 

Adresaci wychowawcy, specjaliści, nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-96 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawy prawne organizacji kształcenia, wychowania i opieki uczniów  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna w świetle obowiązujących aktów prawnych i pracy zdalnej. 
Zasady dotyczące oceniania oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 
uczniów. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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FD-97 Zachowania ryzykowne wśród uczniów 

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

Zakres szkolenia 
Charakterystyka zachowań ryzykownych. Mechanizmy uzależnienia. Nowe 
uzależnienia młodego pokolenia. Strategie psychoprofilaktyki realizowane 
w szkołach.  

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 

FD-98 Jak zmotywować uczniów do uczenia się? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawowe wiadomości z zakresu biologicznych podstaw uczenia się  
w kontekście neurodydaktyki. Czynniki wpływające na proces uczenia się. 
Uczenie się jako kompetencja XXI wieku. Metody efektywnego uczenia się, 
samokształcenie, organizacja przestrzeni do nauki, zarządzanie czasem  
i skuteczne notowanie. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober  

 

FD-99 Uczyć można się wszędzie – podchody, gry terenowe, escape room 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 22 września 2021, 
godz. 15.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie kodów QR do zadań typu: podchody, gra szkolna/miejska, 

gra typu Scavenger Hunt, wykorzystanie aplikacji Taleblazer. Pomysły  

na lekcje poza murami szkoły. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Justyna Bober 

 

FD-100 
Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej  

w budowaniu zasobów do prowadzenia zajęć 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 11 października 2021 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 



40 

FD-101 Gry planszowe i karciane  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

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

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-102 Socrative – program do konstruowania testów i quizów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Narzędzie do konstruowania testów, ewaluacji i informacji zwrotnej, 
quizów, rywalizacji grupowej w klasie. Możliwość bezpośredniego 
monitorowania pracy w grupie, dostęp do raportów pracy uczniów. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-103 Jak zacząć naukę programowania w szkole podstawowej? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 6 października 2021 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-104 Sieci użytkowników tablic i monitorów interaktywnych 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

termin: 20 października 2021 
– I spotkanie 

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 i placówek 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. 
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FD-105 Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat cyberprzemocy 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 25 października 2021 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-106 Podstawy programowania w Scratch 

warsztaty liczba godzin dyd.: 8 
termin: 27 i 28 października 
2021 

16 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 

FD-107 Roboty edukacyjne w klasach IV–VIII  

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 4 listopada 2021 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-108 
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej 

przy użyciu prostej aplikacji komputerowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 9 listopada 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-109 Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego 

szkolenie liczba godzin dyd.: 15 
termin: 16, 23 i 30 listopada 
2021 

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-110 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 29 listopada 2021 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-111 Scratch dla zaawansowanych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 8 termin: 15 i 16 grudnia 2021 16 zł 

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

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek posiadający podstawową 
znajomość Scratcha 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 

FD-112 Wykorzystanie prezentacji edukacyjnych Prezi na lekcji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: grudzień 2021 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 
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FD-113 Narzędzia do wykorzystania na lekcji i podczas edukacji zdalnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: styczeń 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, 

− kreowania pomysłów i współpracy. 
Bazy otwartych zasobów edukacyjnych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-114 Wykorzystanie MS Teams w pracy stacjonarnej i zdalnej  

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

Zakres szkolenia 

Aplikacja MS Teams, OneNote w pracy nauczyciela i ucznia. Obszar 
współpracy, możliwość przygotowania lekcji, zadań domowych, projektów, 
wysyłanie informacji zwrotnych. Możliwości aplikacji – wstawianie filmów, 
dźwięków, plików graficznych, naklejek, notatek tekstowych, pisma 
odręcznego i rysunków, funkcje czytnika immersyjnego.  

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-115 Nauka projektowania grafiki wektorowej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 10 termin: 12 i 13 stycznia 2022 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 i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój 

umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej,  

w tym uczeniu się dorosłych. 
 

FD-116 Planer kariery zawodowej  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Ogólnopolski Tydzień Kariery. Organizacja dnia kariery w szkole.  
Przykłady dobrych praktyk.  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 

FD-117 Erasmus Days 2021 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 6 października 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Erasmus Days 2021 – 14–16 października 2021. Przykłady realizacji działań 
projektowych. Wykorzystanie programu Erasmus w szkole. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 

FD-118 
Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań z zakresu 

kształcenia zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 24 listopada 2021 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 

 

FD-119 Wirtualna firma – realne umiejętności 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 
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FD-120 Relacje szkoła – rynek pracy 

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

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Kalejta 

 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie 

postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 
 
 

FD-121 
Akademia Ekologii – cykliczne spotkania w Suwalskim Parku 

Krajobrazowym i Wigierskim Parku Narodowym 

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

termin: 15 września 2021, 
I spotkanie –  
godz. 15.30–17.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Jak wzmocnić edukację ekologiczną w szkołach i placówkach oświatowych? 
Jak rozwijać postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne? 
Spotkania z ekspertami Suwalskiego Parku Krajobrazowego i Wigierskiego 
Parku Narodowego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci zewnętrzni 

Uwagi Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami. 

 
 

FD-122 Nie wyrzucam, lecz daję drugie życie 

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

Zakres szkolenia 

Identyfikacja materiałów służących do ponownego wykorzystania w trosce 
o środowisko naturalne. Promowanie recyklingu. Praca plastyczna jako 
metoda rozwijania twórczej aktywności manualnej dziecka. Wykonanie 
przestrzennej pracy plastycznej z zastosowaniem materiałów wtórnych.  

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, religii, wychowawcy 

świetlic szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 
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Organizacja turystyki i wypoczynku 
 
 

FD-123 Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 10 termin: 23 października 2021 20 zł 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli 

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-124 Kurs na kierownika wypoczynku 

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

termin: 12 i 14 stycznia 2022 40 zł 

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

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

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści 

 

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela 
 
 

FD-125 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 2 września 2021, 
godz. 15.00–18.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Powinności nauczyciela stażysty i wymagania niezbędne do uzyskania 
stopnia nauczyciela kontraktowego. Konstruowanie planu rozwoju 
zawodowego. Przepisy prawne regulujące awans zawodowy nauczyciela. 
Procedura awansu zawodowego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko  
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FD-126 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 7 września 2021, 
godz. 15.00–18.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Powinności nauczyciela kontraktowego w czasie stażu i wymagania 
niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Konstruowanie 
planu rozwoju zawodowego. Przepisy prawne regulujące awans zawodowy 
nauczyciela. Procedura awansu zawodowego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko 

 
 

FD-127 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 8 września 2021, 
godz. 15.00–18.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Powinności nauczyciela mianowanego w czasie stażu i wymagania 
niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego. 
Konstruowanie planu rozwoju zawodowego. Przepisy prawne regulujące 
awans zawodowy nauczyciela. Procedura awansu zawodowego. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko 

 
 

FD-128 Aktywizujące metody i techniki w edukacji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: listopad 2021 10 zł 

Zakres szkolenia 
Istota procesu nauczania aktywizującego. Wybrane aktywizujące metody 
i techniki: integracyjne, służące hierarchizacji, pracy z tekstem, 
rozwiązywaniu problemów w sposób twórczy oraz ewaluacyjne. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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IV. Realizowane programy 

Program – Klub Dyrektora 
 

Adresaci: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 

Cel ogólny: 

Wzbogacanie i doskonalenie kompetencji zawodowych dyrektorów i wicedyrektorów szkół 

i placówek. 

Cele szczegółowe: 

1) poznawanie nowości i zmian prawa oświatowego, 

2) poznawanie dobrych praktyk w zakresie: 

a) pracy z uczniem zdolnym 

b) organizacji zajęć pozalekcyjnych, 

Na program składają się: 

 seminarium w Centrum Edukacji Nauczycieli Suwałkach, 

 jednodniowy wyjazd szkoleniowy do jednej ze szkół na Suwalszczyźnie  

(przeniesiony z powodu zagrożenia epidemiologicznego). 

Autor programu: Andrzej Matusiewicz 

 

 

FD-129 Klub Dyrektora – Organizacja zajęć pozalekcyjnych 

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3 
termin: 19 października 2021, 
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. 
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FD-130 Uczeń migrujący w klasie – jak z nim pracować 

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

Zakres szkolenia 
Wybrane problemy dwujęzyczności. Nauczanie języka polskiego w trakcie 
zajęć z różnych przedmiotów. Prezentacja metody JES-PL. Jak wykorzystać 
metodę na poszczególnych przedmiotach.  

Adresaci 
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół z uczniami migrującymi (obcokrajowcami, 
ale także dziećmi polskimi powracającymi z zagranicy, ze słabą 
znajomością języka polskiego) 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 
 

Program – Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej 

– II edycja 
 
 

„Wszystko zależy od tego, jak widzisz rzeczywistość […]. 
Kiedy zrozumiesz, w jaki sposób myślą i jak pojmują świat, 

to, co wydaje się skazą, pewnego dnia może okazać się  
talentem lub szczególnym darem”. 

Peter Szatmari 
 
 

Uczniowie ze spektrum autyzmu coraz częściej znajdują swoje miejsce w szkołach 

ogólnodostępnych, czego potwierdzeniem są nasze doświadczenia zebrane podczas realizacji 

pierwszej edycji tego programu w okresie od września 2020 do czerwca 2021 roku. 

Ze względu na złożoność i charakter zaburzenia, uczniowie ci wymagają specjalnych metod 

kształcenia i wychowania. Opieka także w wielu sytuacjach stanowi swego rodzaju 

wyzwanie. Zrozumienie uczniów ze spektrum autyzmu wymaga uświadomienia przez 

wszystkich, którzy z nimi pracują, z czego wynika odmienność ich zachowań. Zachowań tych 

nie można interpretować zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem. Trzeba spojrzeć na nie 

przez pryzmat odmiennych procesów myślowych. Istotą pracy z uczniami ze spektrum 

autyzmu jest zdolność do wejścia w ich wewnętrzny świat umysłu. Dopiero wtedy, 

w połączeniu z wiedzą o zaburzeniach ze spektrum autyzmu, będziemy mogli skutecznie 

komunikować się i pracować z tą grupą uczniów. Praca nie będzie możliwa, jeżeli w procesie 

nie uwzględnimy rodziców. Zadaniem nauczycieli, rodziców i innych specjalistów 

zaangażowanych w pracę z takimi uczniami jest wypracowanie konkretnych, skutecznych 

strategii terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które przyniosą prawdziwe, 



50 

długotrwałe efekty. Uczniowie ze spektrum autyzmu mają takie same potrzeby jak ich 

rówieśnicy, dlatego nie można zapomnieć o zagadnieniach dotyczących komunikacji, 

nawiązywania relacji czy funkcjonowaniu w życiu codziennym.  

Ze względu na to, że w szkolnej praktyce pojawia się mnóstwo problemów 

wychowawczych i edukacyjnych w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu, powstał niniejszy 

program, który w założeniach ma być odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, w tym 

wspomagających, pedagogów, logopedów i innych specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniami ze spektrum.  

Uczniowie ci są dużym wyzwaniem. Charakter zaburzeń często powoduje,  

że funkcjonowanie dzieci w szkole, wśród rówieśników i ich praca z nauczycielami 

pozostawia wiele do życzenia. W ramach tego programu, realizowanego we współpracy  

z praktykami, którzy na co dzień pracują z tą grupą uczniów, będzie można zapoznać się  

z praktycznymi rozwiązaniami, uaktualnić wiedzę z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu  

oraz podzielić się wiedzą i doświadczeniem ze swojej pracy.  

Realizacja programu pomyślana jest jako cykl spotkań, warsztatów oraz uczestnictwa  

w zajęciach z uczniami ze spektrum autyzmu. W maju planowana jest konferencja 

metodyczna Jak osiągnąć sukces w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu w szkole 

ogólnodostępnej. 

Cel ogólny: 

Wspieranie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. 

Cele szczegółowe: 

1. Uaktualnienie wiedzy na temat uczniów ze spektrum autyzmu. 

2. Zapoznanie ze skutecznymi metodami nauki, pracy i terapii. 

3. Uzyskanie propozycji praktycznych rozwiązań do pracy z uczniem ze spektrum 

autyzmu w szkole ogólnodostępnej. 

4. Wypracowanie skutecznych sposobów rozwiązywania problemów w pracy z uczniami 

ze spektrum autyzmu. 

5. Wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauczycielami i specjalistami pracującymi 

z uczniami ze spektrum autyzmu. 

6. Stworzenie grupy wsparcia nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami 

ze spektrum autyzmu. 
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Adresaci: nauczyciele, nauczyciele wspomagający oraz inni specjaliści pracujący z uczniami 

ze spektrum autyzmu 

Autor programu: dr Dorota Koncewicz 

Program będzie realizowany w ramach sieci współpracy i samokształcenia na comiesięcznych 

spotkaniach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (seminaria i warsztaty) lub 

Niepublicznej Szkole Podstawowej „Bajka” w Suwałkach (warsztaty i obserwacje zajęć). 

 

FD-131 Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 24  
(spotkanie co miesiąc po 3 godz.) 

termin: październik 2021 – 
maj 2022  

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Spotkania nauczycieli, nauczycieli wspomagających oraz innych 
specjalistów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu mające na celu 
pogłębienie wiedzy i umiejętności z poniższego zakresu: 
1. Charakterystyka uczniów ze spektrum autyzmu. 
2. Najczęściej stosowane metody pracy i terapii. 
3. Zaburzenia ze spektrum autyzmu a funkcjonowanie w szkole. 
4. Trudności komunikacyjne i językowe.  
5. Zaburzenia integracji sensorycznej. 
6. Specyficzne zainteresowania. Czynności rutynowe. Zachowania trudne. 
7. Metody behawioralne w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu. 
8. Organizacja pracy na terenie szkoły.  
9. Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
10. Metody pracy w szkole. 
11. Integracja z rówieśnikami. 
12. Współpraca z rodzicami. 
13. Obserwacja i analiza zajęć z uczniami ze spektrum autyzmu. 

Adresaci 
nauczyciele, w tym wspomagający oraz specjaliści pracujący z uczniami  
ze spektrum autyzmu 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Harmonogram spotkań uzgodniony zostanie z uczestnikami na pierwszym 
spotkaniu. 
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Program – Inspiracje Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach dla szkół i przedszkoli 
 

Treści programu służą zainspirowaniu nauczycieli szkół i przedszkoli w ich pracy nad 

promowaniem edukacji czytelniczej i patriotycznej wśród uczniów 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 współczesnej twórczości związanej  

z Suwalszczyzną. Proponuje formy pracy z uczniami promujące edukację czytelniczą, 

kulturalną i regionalną z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Wspiera 

nauczycieli w realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego poprzez wskazywanie 

rozwiązań metodycznych wzbogacających proces nauczania w obszarze edukacji czytelniczej. 

Promuje dziedzictwo regionalne oraz przypomina o bogactwie polskiej kultury. Uwzględnia 

również zagadnienia dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, wykorzystania 

otwartych zasobów edukacyjnych, technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy 

nauczyciela, warsztatu informacyjnego biblioteki oraz korzystania z różnorodnych 

elektronicznych źródeł informacji. 

Cele ogólne: 

− wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

− prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo, 

− zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury i promowanie edukacji patriotycznej 

i regionalnej, 

− wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną. 

Cele szczegółowe: 

− rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką,  

− kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i postaw patriotycznych,  

− rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, 

− kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych, 

− kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania, 

− rozwijanie umiejętności swobodnej wypowiedzi, 

− promowanie otwartych zasobów edukacyjnych, 

− 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 wyszukiwania i selekcjonowania informacji. 
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Adresaci: 

− nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, 

− nauczyciele bibliotekarze, 

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

Działania: 

− ogólnopolskie akcje: „Noc Bibliotek”, „Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych”, 

„Tydzień Bibliotek”, 

− konkurs czytelniczy „Mistrz pięknego czytania”, 

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

− warsztaty, 

− seminaria, 

− lekcje biblioteczne, 

− spotkania autorskie, 

− sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. 

 
 

FD-132 Trudne emocje – jak je pokonać? 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień – grudzień 
2021 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Rozpoznawanie i nazywanie emocji. Poznanie różnych sposobów 
pokonywania złości, lęku i smutku. Prezentacja książek nawiązujących  
do tematu zajęć: Gucio się złości, Gucio się smuci, Gucio się boi, Kolorowy 
potwór. 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska 

 
 

FD-133 Podróż śladami legend krakowskich  

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Prezentacja kart narracyjno-obrazkowych z Legendą o Smoku Wawelskim 
oraz  legend związanych z kościołem Mariackim w Krakowie i Lajkonikiem. 
Kształtowanie poczucia więzi narodowej na bazie legend. 
Zabawy edukacyjne tematycznie związane z prezentowanymi legendami. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas 0–III szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Elżbieta Kozłowska 
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FD-134 Wszyscy jesteśmy różni, lecz tak samo ważni 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Prezentacja baśni H. Ch. Andersena Brzydkie kaczątko. Kształtowanie 
odpowiednich postaw: akceptacji, szacunku, równości i tolerancji. 
Uwrażliwienie na prawidłowe zachowania w stosunku do innych osób.  

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Beata Niedźwiecka 

 
 

FD-135 
Poznajemy regionalnych twórców kultury – spotkanie autorskie  

z Anną Kropiewnicką – regionalną pisarką dla dzieci 

spotkanie autorskie liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele i uczniowie edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Beata Niedźwiecka 

 
 

FD-136 Kropka, czyli wyrażanie siebie 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Prezentacja książek, które nie powstałyby, gdyby nie kropki. Spotkanie 
z książką P. Reynoldsa Kropka. Tworzenie impresji plastycznych. Kreatywne 
zabawy z kropką.  

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Zyta Boćwińska 

 
 

FD-137 
Poznajemy regionalnych twórców kultury – „Zasłużeni dla miasta 

Suwałki – spotkanie autorskie z Grażyną Serafin” 

spotkanie autorskie liczba godzin dyd.: 1 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Prezentacja twórczości regionalnej pisarki dla dzieci Grażyny Serafin. 
Rozbudzanie lokalnego patriotyzmu poprzez prezentację wybranych 
sylwetek znanych i zasłużonych dla miasta Suwałki osób na podstawie 
książki Grażyny Serafin 10/100/300. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas II–IV szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Elżbieta Kozłowska / Elżbieta Kozłowska, Grażyna Serafin 



55 
 

 

FD-138 Magia teatrzyku kamishibai 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-139 
Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi  

nie tylko w bibliotece 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2021  bezpłatne 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym  
w Augustowie, Al. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3  

 
 

FD-140 Dlaczego warto czytać? 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: październik 2021 – 
styczeń 2022 

bezpłatna 

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

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV–VI szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Cecylia Radzewicz 
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FD-141 
Wyszukiwanie informacji w katalogu elektronicznym oraz czytelni 

online (IBUK Libra, Academica i Polona) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2021 bezpłatne 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-142 Zainspiruj się – kreatywne metody pracy z czytelnikiem 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  termin: listopad 2021  bezpłatne 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Zawadzka / Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka 

 
 

FD-143 Bibliotekarskie ABC 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 9 grudnia 2021  bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zadania nauczyciela bibliotekarza rozpoczynającego pracę. Ewidencja 
wpływów i ubytków. Ostatnie zmiany w UKD w dziale 37. Opracowanie 
formalne, selekcja i skontrum zbiorów. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

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

(pieczęć szkoły/przedszkola) 
 

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami. 
 

Tytuł formy doskonalenia  

Kierownik formy  

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. Adres e-mail  

6. Nr telefonu  

7. Nazwa i adres szkoły/przedszkola  
 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem „RODO” (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 
1) posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu 
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO. 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, 
w imieniu którego działa dyrektor Centrum. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan 
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie 
danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych zawartych 
w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045) oraz zawiera niezbędne dane 
teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną 
usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia i wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu; 
w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona 
niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym. Powyższe dane 
osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, zakwalifikowania na szkolenie, 
wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania zaświadczenia (o ile dotyczy).  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. szkolenie. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, 
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz 
nie będą przekazywane do państw trzecich. 
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji i udziału w ww. szkoleniu. 
TAK    NIE 
 

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

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

(data i czytelny podpis nauczyciela) 
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V. Kurs kwalifikacyjny 
 
 

KK-1 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

kurs kwalifikacyjny liczba godzin dyd.: 210 
termin: sierpień 2021 –  

maj 2022 
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. 
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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  

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem „RODO” (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 
1) posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu 
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO. 
Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, 
w imieniu którego działa dyrektor Centrum. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan 
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Pani/Pana dane 
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgodnie z którego treścią dopuszcza się przetwarzanie 
danych osobowych, na podstawie udzielonej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą do przetwarzania danych zawartych 
w złożonych przez Panią/Pana dokumentach. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 
2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1045) oraz zawiera niezbędne dane 
teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego 
miesiąca po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz wystawieniu świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego; w wersji 
papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona niniejsza zgoda), 
a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym. Powyższe dane osobowe są 
zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz zakwalifikowania na kurs, wystawienia 
faktury (o ile dotyczy) i wydania świadectwa ukończenia kursu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. kurs. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, 
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz nie 
będą przekazywane do państw trzecich. 
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji i udziału w ww. kursie kwalifikacyjnym. 

TAK    NIE 
 

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

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

(data i czytelny podpis nauczyciela) 
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VI. Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy dla nauczycieli oraz pracowników 

niebędących nauczycielami wszystkich typów szkół 

i placówek 
 

 

1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących 

pracownikami – 16 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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VII. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na terenie szkoły/przedszkola 

Lp. Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Prowadzący 

1 Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się 3 Jan Bielecki 

2 ABC kreatywności 3 Jan Bielecki 

3 Sztuka skutecznego porozumiewania się 3 Jan Bielecki 

4 Mediacje szkolne i rówieśnicze 3 Jan Bielecki 

5 MS Teams dla ucznia i nauczyciela 3 Justyna Bober 

6 
Nauczanie hybrydowe – jak połączyć lekcje w klasie  
z lekcjami zdalnymi 

3 Justyna Bober 

7 
Zadawanie prac domowych, ocenianie i informacja 
zwrotna. Praca z MS Teams lub Google Classroom 

3 Justyna Bober 

8 Odwrócona klasa jako model nauczania online i offline  3 Justyna Bober 

9 Czego możemy nauczyć się na błędach 3 Justyna Bober 

10 
Współpraca z pracodawcami a rola doradcy 
zawodowego 

3 Joanna Kalejta 

11 Fundusze europejskie dla szkół 3 Joanna Kalejta 

12 
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki  
w środowisku 

3 Joanna Kalejta 

13 Praca z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze  2 Dorota Koncewicz  

14 Praca z uczniem po powrocie do szkoły 2 Dorota Koncewicz  

15 Uzależnienia w szkole 3 Dorota Koncewicz  

16 Współpraca z rodzicami 2 Dorota Koncewicz 

17 Rozwój osobisty nauczyciela 2 Dorota Koncewicz 

18 

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 

19 Proste sposoby na zwiększenie efektywności uczenia się 3 Jolanta Kubrak 

20 
Regulamin rady pedagogicznej i co z niego wynika dla 
nauczyciela 

2 
Andrzej 

Matusiewicz 



62 

21 Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

22 Uczeń migrujący w szkole i klasie 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

23 Jak kształtować właściwe postawy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

24 Organizacja wycieczek szkolnych 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

25 
Aplikacje w Internecie do wykorzystania na lekcji 
podczas edukacji zdalnej 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

26 
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów  
– jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

27 Sposoby zapobiegania cyberprzemocy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

28 
Diagnoza potrzeb uczniów po powrocie do szkół jako 
punkt wyjścia do opracowania programu wychowawczo-
profilaktycznego 

2 Joanna Stabińska 

29 
Reintegracja klasy – propozycja zajęć wychowawcy  
z uczniami 

2 Joanna Stabińska 

30 
Organizowanie i dokumentowanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 

2 Joanna Stabińska 

31 
Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego 

4 Andrzej Staszczyk 

32 
Wykorzystanie platformy Moodle do podnoszenia 
jakości kształcenia zawodowego 

10 Andrzej Staszczyk 

33 Przygotowanie testów na platformie Moodle 5 Andrzej Staszczyk 

34 
Wspieranie nauczycieli szkół branżowych. Rozwijanie 
kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów             
w szkole 

5 Andrzej Staszczyk 

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

36 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

4 Andrzej Staszczyk 

37 Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom 2 Andrzej Staszczyk 

38 
Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą  
na temat cyberprzemocy 

2 Andrzej Staszczyk 

39 
Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych 
osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) 

3 Andrzej Staszczyk 

40 
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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VIII. Informacja o nauczycielach konsultantach i bibliotekarzach 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 

Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji: 
 

mgr Jan Bielecki nauczyciel konsultant 
nr pokoju 1 e-mail: jan.bielecki@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− mediacje w szkole/placówce oświatowej, 

− wolontariat w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− 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 nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 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 Dorota Hołownia-Dudek nauczyciel konsultant 
nr pokoju 2 e-mail: dorota.holownia@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia, 

− umiejętności i kompetencje kluczowe w świetle nowej 
podstawy programowej, 

− dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce, 

− metodyka nauczania języka angielskiego, 

− realizacja podstawy programowej w szkołach 
podstawowej i ponadpodstawowej – język obcy 
nowożytny 
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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 

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 pracy dydaktycznej, stosowanie metod 
rozwijających aktywność uczniów, 

− ocenianie osiągnięć uczniów – kształtujące i sumujące, 
analiza wyników nauczania, uczenia się, 

− ewaluacja wewnętrzna, autoewaluacja pracy nauczyciela, 
wykorzystanie wyników ewaluacji do rozwoju szkoły 
i rozwoju osobistego, 

− awans zawodowy nauczycieli 

mgr 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, 

− ewaluacja wewnętrzna, 

− awans zawodowy nauczycieli 
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mgr Elżbieta Kozłowska nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 e-mail: elzbieta.kozlowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

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

obszar działań 
− metodyka wychowania przedszkolnego, 

− edukacja wczesnoszkolna, 

− aktywizujące metody i techniki w edukacji 

mgr Jolanta Kubrak nauczyciel konsultant 
nr pokoju 12 e-mail: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− edukacja polonistyczna, 

− projekt edukacyjny w szkole, 

− analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 

− przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej, 

− 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 Marcin Orzechowski nauczyciel konsultant 
nr pokoju 6 e-mail: marcin.orzechowski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− wychowanie fizyczne, 

− promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, 

− aktywność ruchowa, gry, zabawy sportowe 

 



67 
 

mgr Cecylia Radzewicz kierownik Biblioteki, nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 7 e-mail: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną, 

− udostępnianie i przechowywanie zbiorów, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Katarzyna Romanowska nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 e-mail: katarzyna.romanowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Grażyna Safianowska nauczyciel konsultant 
nr pokoju 6 e-mail: grazyna.safianowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− szachy w szkole, 

− socjoterapia, 

− arteterapia, 

− zajęcia dla dzieci z komunikacji interpersonalnej 
z elementami socjoterapii i arteterapii 

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

obszar działań 

− 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, 

− koordynowanie merytoryczne  
Podlaskiej Platformy Edukacyjnej 

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

obszar działań 

− pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

− edukacja włączająca, 

− planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 
w szkole 
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mgr inż. Andrzej Staszczyk nauczyciel konsultant 
nr pokoju 13 e-mail: andrzej.staszczyk@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia 
zawodowego, 

− organizacja i planowanie pracy doradcy edukacyjno-
zawodowego, 

− dobór, obsługa i metody pracy z tablicą interaktywną, 

− programowanie w językach Scratch i Python, 

− wybór i programowanie robotów edukacyjnych, 

− nowoczesne technologie w szkole, 

− bezpieczeństwo w Internecie, 

− ochrona danych osobowych, 

− rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez 
eksperymentowanie i doświadczenia 

mgr Katarzyna Wiesława Urbańska nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 7 e-mail: katarzyna.urbanska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− ewidencja, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

− informacja biblioteczna i bibliograficzna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Grażyna Zawadzka nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 7 e-mail: grazyna.zawadzka@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− gromadzenie, ewidencja, selekcja i skontrum zbiorów 
bibliotecznych, 

− opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

− metody pracy z czytelnikiem 
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IX. 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, 

− jak zapobiegać i korygować wady postawy, 

− pływanie na każdym etapie edukacji, 

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

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

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

− planowanie, organizowanie i wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczyciela polonisty, 

− organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń 
nauczycieli, 

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

− promowanie czytelnictwa wśród uczniów 
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Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach oferuje 
 

• dostęp do zbiorów wypożyczalni i czytelni – książki pedagogiczne, 

metodyczne, psychologiczne, z różnych dziedzin wiedzy i literatury 

pięknej, multimedia (audiobooki, filmy i programy edukacyjne); 

• dostęp do czytelni online na platformie IBUK Libra – ok. 2900 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 3,4 milionów woluminów 

zdigitalizowanych zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym do 1,6 miliona 

publikacji chronionych prawem autorskim; 

• wyszukiwanie, zamawianie, rezerwację oraz prolongatę publikacji 

bibliotecznych online poprzez katalog OPAC WWW; 

• zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty; 

• możliwość wskazywania do zakupu poszukiwanej literatury poprzez 

wypełnienie formularza „Zaproponuj zakup książki” na naszej stronie 

internetowej lub na miejscu w bibliotece; 

• nieodpłatny dostęp do Internetu i skanera – wydruki zeskanowanych 

dokumentów są odpłatne; 

• lekcje biblioteczne dla uczniów i nauczycieli, uzupełniające realizację 

zadań popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji 

i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

• konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną 

dla nauczycieli bibliotekarzy; 

• szkolenia dla zainteresowanych bibliotekarzy; 

• szkolenia nauczycieli, w szkołach lub na terenie Centrum, w zakresie 

korzystania z katalogu online zbiorów bibliotecznych. 

 

Informacje i zgłoszenia: 

cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl, tel. 87 567 03 28 w. 102 

 



Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
Centrum Edukacji Nauczycieli

w Suwałkach

Informujemy, że w wyniku konkursu Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
na lata 2021 – 2022 został umiejscowiony w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regionalne Punkty Informacyjne są to instytucje, które przy wsparciu FRSE realizują działania
upowszechniające na temat edukacyjnych programów i inicjatyw Unii Europejskiej,
a w szczególności: programu Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności, PO WER
(Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, Projekt Szansa), Edukacja i eTwinning.



Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 87 5657858

e-mail: cen@cen.suwalki.pl strona internetowa: cen.suwalki.pl
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