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♠ PIK – zarządzanie szkołą/przedszkolem

♠ PIK – technologia cyfrowa w edukacji

♠ PIK – awans zawodowy nauczyciela

♠ PIK dla nauczycieli bibliotekarzy

♠ PIK – edukacja szachowa

P I K
PUNKTY INFORMACYJNO–KONSULTACYJNE

telefoniczne zgłoszenie sprawy,
ustalenie daty i godziny spotkania

konsultacje w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach:

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

przygotowanie projektu odpowiedzi,
rozwiązania



3 

„Ważne jest, by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje 

bez przyczyny. Kontemplując tajemnice wieczności, życia i cudownej 

struktury rzeczywistości, nie można uniknąć lęku. Wystarczy więc,  

jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. 

Nigdy nie trać świętej ciekawości”. 

Albert Einstein 

Szanowni Państwo, 

idąc tropem myśli Alberta Einsteina, zachęcam do pytania, poszukiwania i codziennego 

odkrywania niezwykłej tajemnicy życia i otaczającego świata. Pedagogika, czyli nauka 

o wychowaniu i kształceniu, daje szczególnie nauczycielom możliwość codziennego otwierania 

się na innych oraz zachęca do wzbogacania i doskonalenia własnych umiejętności. 

Zapraszam zatem Państwa do zapoznania się z ofertą edukacyjną Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach na II semestr roku szkolnego 2022/2023. Szczególną uwagę kieruję 

na uruchomione od września 2022 roku PIK-i, czyli Punkty Informacyjno-Konsultacyjne. 

Informacje o nich znajdują się na drugiej stronie okładki niniejszego Informatora oraz na naszej 

stronie internetowej. 

Zachęcam również do korzystania z bogatych zasobów oraz usług Biblioteki 

Pedagogicznej, m.in.: zbiorów książek, audiobooków, filmów, wypożyczeń 

międzybibliotecznych, zestawień bibliograficznych przygotowanych na zamówienie 

pracowników oświaty, prowadzenia lekcji bibliotecznych. 

Z prawdziwą radością informuję, że od bieżącego roku nasza placówka we współpracy 

z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie będzie koordynowała pracę ogólnopolskiej sieci 

współpracy i samokształcenia nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych historii pod 

nazwą: Historia. Ogólnopolska sieć wymiany doświadczeń dla konsultantów i doradców 

placówek doskonalenia nauczycieli. 

Nauczyciele, pracując nad własnym rozwojem zawodowym i osobistym, dają realny 

przykład uczenia się przez całe życie uczniom, wychowankom i podopiecznym. Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, przygotowując ofertę szkoleniową, chce nadal służyć 

i wspierać nauczycieli, wspomagać przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w ich rozwoju dla 

polepszania jakości polskiej edukacji.  

Życzę Państwu satysfakcjonującej pracy i czerpania radości z jej efektów. 

 
Lidia Kłoczko 

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

 



4 

Spis treści 

 

 

Indeks form doskonalenia............................................................................................................................ 7 

I. Punkty informacyjno-konsultacyjne – PIK.................................................................................... 8 

II. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 ........... 9 

III. Formy doskonalenia ........................................................................................................................... 10 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa ............................................................................. 10 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości  

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno,  

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. .................................................................................. 10 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację  

i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. ......................................... 11 

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

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

uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. ........................................................ 13 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi  

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

oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy 

programowej. ................................................................................................................................................. 14 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. ................................................................................ 15 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy  

z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. ......................... 16 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego  

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,  

w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych. ...................................................................................... 17 

 



5 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu  

„Laboratoria przyszłości”. ......................................................................................................................... 20 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. ..... 21 

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość ....................................................... 21 

Język polski ..................................................................................................................................................... 23 

Język angielski ............................................................................................................................................... 26 

Religia ............................................................................................................................................................... 27 

Wychowanie fizyczne ................................................................................................................................. 27 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ............................................................... 28 

Zajęcia plastyczne i świetlicowe ............................................................................................................. 32 

Szachy w szkole ............................................................................................................................................. 33 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna .................................................................................................. 34 

Zarządzanie oświatą .................................................................................................................................... 38 

Organizacja turystyki i wypoczynku ..................................................................................................... 39 

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela .............................................................................................. 41 

IV. Realizowane programy ...................................................................................................................... 41 

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

bibliotekarzy .................................................................................................................................................. 41 

Program – Zakodowane baśnie ............................................................................................................... 42 

Program – Inspiracje Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli  

w Suwałkach dla szkół i przedszkoli..................................................................................................... 44 

Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia .................................................................................. 48 

V. Szkolenia okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla nauczycieli 

oraz pracowników niebędących nauczycielami wszystkich typów szkół i placówek ....... 49 

VI. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie szkoły/przedszkola .. 50 

Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole/przedszkolu .... 52 

 



6 

VII. Informacja o nauczycielach konsultantach i bibliotekarzach  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ..................................................................................... 53 

VIII. Informacja o nauczycielach doradcach metodycznych  

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach ..................................................................................... 57 

Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach oferuje ....................................................................... 58 

 
  

 



7 

Indeks form doskonalenia 

 

Bezpieczeństwo w Internecie      17, 51 

BHP w szkole        49 

Biblioteka       18, 41–47, 58 

Doradztwo zawodowe       15–17, 50 

Dyrektor szkoły       15, 38-39 

Edukacja wczesnoszkolna      28–33, 45–46 

Egzamin maturalny      15–16 

Egzamin ósmoklasisty       23–24 

Fundusze europejskie      50 

Gry, zabawy edukacyjne      24, 28–31, 51 

Historia i teraźniejszość, historia i wiedza o społeczeństwie  13, 21–22 

Innowacje pedagogiczne      18, 38, 50–51 

Język angielski       23, 26 

Język polski        13, 15–16, 19, 23–25 

Język polski jako obcy      14–15 

Katecheta        13, 27, 32–33 

Kierownik wycieczki szkolnej      39 

Kierownik wypoczynku      40 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa   9–38 

Kształcenie zawodowe       17 

Marketing w oświacie       16 

Mediacje        12, 50 

Metody aktywizujące       20, 41, 50 

Pedagog szkolny      10–12, 15, 34–38 

Podstawa programowa      9-38 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna     25, 34–38, 50–51 

Punkty informacyjno-konsultacyjne    8 

Religia        27 

Rozwój i awans zawodowy nauczyciela     41, 50 

Sieci współpracy i samokształcenia     23, 26, 32–34, 38, 41 

Specjalne potrzeby edukacyjne      35–37, 50 

Szachy w szkole       33–34 

Technologie informacyjno-komunikacyjne   17–21, 23–26, 41–43, 50–51 

Wolontariat       10–11 

Wychowanie fizyczne      10, 27–28 

Wychowawca klasy       10–12, 19–20, 32–38 

Wychowanie i profilaktyka     10–12, 35–38, 50–51 

Wychowanie przedszkolne      28–33, 42–43, 45–46, 50 

Wycieczka szkolna      39–40, 51 

Wypoczynek       40 

Zajęcia plastyczne i świetlicowe     32–33 

 

 

 



8 

I. Punkty informacyjno-konsultacyjne – PIK 
 

Jedną z form pomocy oferowanej nauczycielom przez Centrum Edukacji Nauczycieli 

w Suwałkach jest uruchomienie punktów informacyjno-konsultacyjnych – PIK. 

Funkcjonowanie PIK określa kilka zasad:  

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

z nauczycielem konsultantem, bibliotekarzem lub doradcą metodycznym – osoby 

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

propozycji rozwiązań, podanie podstaw prawnych itp.;  

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

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

zgody i z zachowaniem wszelkiej anonimowości. 

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

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

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

B. Dokumentowanie działań dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

C. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w indywidualnych przypadkach. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami).  

http://www.cen.suwalki.pl/
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II. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

w roku szkolnym 2022/2023 
 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 

kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

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

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

uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi 

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

kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy 

programowej. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 

– wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego 

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych 

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, 

w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych.  

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności 

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 

i integracyjnych. 
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III. Formy doskonalenia 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 
 
 

FD-1 
Wartości życiowe a kształtowanie postaw – 

 lekcja wychowawcza inaczej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 23 lutego 2023,  
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

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

Adresaci wychowawcy klas i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska / Jadwiga Krzyżewska, Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-2 Zielony wolontariat 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 13 marca 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Edukacja ekologiczna w szkole. Czym jest „zielony wolontariat”? Jak 
zaangażować młodzież w „zielony wolontariat”? 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-3 Wychowanie przez sport 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 20 marca 2023 bezpłatna 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 
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FD-4 Design thinking – metoda rozwijająca krytyczne myślenie 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 5 termin: 23 marca 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Przydatność metody design thinking w rozwijaniu krytycznego myślenia 
uczniów. Etapy pracy. Przykłady zastosowania metody na lekcjach różnych 
przedmiotów. Projektowanie lekcji prowadzonej metodą design thinking. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-5 Wolontariat na przykładzie Szkolnych Kół Caritas 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 18 kwietnia 2023 bezpłatna 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 
 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą 

organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia 

w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży. 
 

 

FD-6 Jak pomagać, nie wykluczać 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: marzec 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Zapoznanie z tematyką niepełnosprawności. Przedstawienie problemów, 
z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnościami w codziennym życiu. 
Przełamywanie barier międzyludzkich w stosunku do osób 
z niepełnosprawnościami. Krzewienie otwartości wobec osób 
z niepełnosprawnościami. 

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / specjaliści z Fundacji Megafon 

Uwagi 
Zajęcia poprowadzą specjaliści z Fundacji Megafon. 
W trakcie prowadzonych warsztatów przewidziany jest poczęstunek. 
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FD-7 

Samoregulacja emocji kluczem  
do efektywnego funkcjonowania ucznia w szkole  

(cz. II warsztatów ,,Szkoła bez wykluczenia i przemocy” ) 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: marzec – kwiecień 
2023 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawy psychoedukacji afektywnej: rozpoznawanie, nazywanie, 
wyrażanie oraz regulowanie emocji przez uczniów. Praktyczne metody 
wykorzystywane w pracy indywidualnej z uczniem oraz z grupą uczniów 
w celu budowania zgranego, empatycznego i otwartego na siebie zespołu 
klasowego. 

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / Anna Peza, Monika Kalinowska – psycholog 

 
 

FD-8 Nauczyciel – Lider – Ambasador 

warsztaty liczba godzin dyd.: 6 
termin: 14 kwietnia 2023, 
godz. 10.00–15.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Rola lidera w społeczności szkolnej. Pożądane cechy lidera – nauczyciela. 
Rozwijanie zasobów podnoszących kompetencje lidera w społeczności 
szkolnej. Mocne strony lidera i ich umiejętne wykorzystanie w pracy 
zespołowej. 

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / specjaliści z Fundacji Świętego Mikołaja 

Uwagi 
Zajęcia poprowadzą specjaliści z Fundacji Świętego Mikołaja. W trakcie 
prowadzonych warsztatów przewidziana jest przerwa obiadowa. 

 
 

FD-9 Mediacje rówieśnicze w praktyce szkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 10 
termin: 2–3 czerwca 2023,  
2 czerwca, godz. 15.30–17.45 
3 czerwca, godz. 9.00–15.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Po co szkole mediacje? Mediacje rówieśnicze i szkolne. Konflikty szkolne – 
źródła, rodzaje konfliktów, zapobieganie, komunikacja w konflikcie, 
techniki mediacyjne w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. Zasady 
prowadzenia skutecznej mediacji, reguły postępowania mediatora. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / Jan Bielecki, Anna Peza 

 
 
 
 



13 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

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

od szkoły podstawowej. 
 
 

FD-10 Źródła ideologii hitlerowskiej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 15 marca 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Narodowy socjalizm jako światopogląd mityczno-religijny – źródła 
i inspiracje. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego, historii, religii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą 
prezentowanym zagadnieniom. 

 
 

FD-11 Wojny kulturowe przeciw Polakom w czasach oświecenia 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 18 kwietnia 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Akcje zniesławiające Polskę i Polaków prowadzone w XVIII wieku z inspiracji 
państw postronnych w znaczący sposób wpływające na obraz 
Rzeczypospolitej w świecie.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego, historii, religii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą 
prezentowanym zagadnieniom. 

 
 

FD-12 
„Światowa wojna domowa” – analiza współczesnych wyobrażeń 

społecznych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 17 maja 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Przemiany nowożytnej myśli politycznej w książce „Krytyka i kryzys: 
studium patogenezy świata mieszczańskiego” Reinharta Kosellecka.  
Rola masonerii w przemianach ideowych według Reinharta Kosellecka.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego, historii, religii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą 
prezentowanym zagadnieniom. 
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4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie 

do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych 

przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 
 
 

FD-13 

Język polski (nie) taki obcy – Sieć współpracy dla nauczycieli uczących 
dzieci z doświadczeniem migracji i wielokulturowości oraz nauczycieli 

języka polskiego jako obcego 
sieć współpracy 

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

termin: marzec – maj 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Spotkania nauczycieli pracujących z uczniami przybyłymi z zagranicy, 
w szczególności z Ukrainy, mające na celu pogłębianie wiedzy 
i umiejętności z następujących obszarów: 

− dostosowania kształcenia uczniów w polskich szkołach w kontekście 
sytuacji w Ukrainie, 

− usprawnienia komunikacji nauczyciel – uczeń z Ukrainy. 
Tematyka spotkań dotyczyć będzie przede wszystkim: 

− trudności adaptacyjnych uczniów przybyłych z zagranicy w szkolnej 
rzeczywistości, 

− kompetencji kulturowych w edukacji-różnic kulturowych w komunikacji 
szkolnej, 

− zasad nauczania języka polskiego jako obcego, 

− współpracy nauczycieli i szukania właściwych rozwiązań w pracy  
ze zróżnicowaną kulturowo grupą, 

− oceny efektywności podjętych działań, 

− możliwość analizy problemów uczestników sieci i ich potrzeb w szkole 
oraz  

− możliwość obserwacji zajęć prowadzonych z obcokrajowcami. 

Adresaci 
nauczyciele uczący dzieci z doświadczeniem migracji, wielokulturowości 
i nauczyciele języka polskiego jako obcego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Anna Peza / Anna Peza i specjaliści 

Uwagi 
Terminy spotkań zostaną ustalone z uczestnikami sieci. Tematyka może 
ulec zmianie na wniosek uczestników. Możliwość spotkań również w formie 
online na platformie MS Teams. 
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FD-14 Etyka i warunki pracy obcokrajowców w Polsce – cz. I 

konferencja liczba godzin dyd.: 6 
termin: 14 marca 2023, 
godz. 11.00–15.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Dobre praktyki aktywizacji obcokrajowców. Doradztwo i pomoc 
w sprawach administracyjnych. Trudności w znalezieniu pracy przez 
obcokrajowców. Podstawowe prawa cudzoziemców. 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, doradcy 
zawodowi, pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Joanna Kalejta / dr Joanna Kalejta, Anna Peza 

 
 

FD-15 Etyka i warunki pracy obcokrajowców w Polsce – cz. II 

konferencja liczba godzin dyd.: 6 
termin: 30 maja 2023, 
godz. 11.00–15.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Kompleksowa pomoc w zatrudnieniu pracowników ze Wschodu. Instytucje 
rynku pracy oferujące pomoc cudzoziemcom. 

Adresaci 
dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, doradcy 
zawodowi, pedagodzy, psycholodzy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Joanna Kalejta / dr Joanna Kalejta, Anna Peza 

 
 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych 

w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 
 
 

FD-16 
Matura 2023. Tworzenie wypowiedzi na egzaminie maturalnym 

z języka polskiego 

szkolenie online liczba godzin dyd.: 4 
termin: 16 lutego 2023, 
godz. 17.00–20.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wypowiedź argumentacyjna na poziomie rozszerzonym: analiza tematów, 
kompozycja wypowiedzi, funkcjonalne wykorzystanie utworów literackich 
i kontekstów, argumentacja. Redagowanie notatki syntetyzującej: analiza 
tekstów, zasady tworzenia i oceniania notatki syntetyzującej. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak / dr Renata Bryzek (Uniwersytet Przyrodniczo-
Humanistyczny w Siedlcach) 
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FD-17 

Po próbnym egzaminie maturalnym. Wypracowania z języka 
polskiego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. 

Planowanie wypowiedzi, pisanie „po śladzie”, wskazówki dla uczniów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 23 lutego 2023, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wykorzystanie wniosków płynących z próbnego egzaminu maturalnego 
z języka polskiego. Wypracowania z języka polskiego na poziomie 
podstawowym i rozszerzonym – planowanie pracy, pisanie „po śladzie”. 
Jakich wskazówek można udzielić uczniom przed egzaminem. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 

 
 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy 

z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 

2030. 
 
 

FD-18 Jak przygotować młodzież do podjęcia pracy zawodowej? 

seminarium liczba godzin dyd.: 6 
termin: 14 lutego 2023,  
godz. 11.00–15.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Międzynarodowe pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES. 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 i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Joanna Kalejta 

 
 

FD-19 Marketing placówki oświatowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 16 maja 2023, 
godz. 11.00–14.00 

10 zł 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Joanna Kalejta 
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FD-20 
Od zaplecza pracodawcy – wizyty studyjne  

u regionalnych pracodawców 

wizyta studyjna liczba godzin dyd.: 4 termin: maj 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Współpraca szkół z lokalnymi pracodawcami. Kształcenie zawodowe 
w świetle potrzeb szkoły i pracodawcy. Kierunki kształcenia a oferta pracy 
u pracodawców.  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Joanna Kalejta 

Uwagi Wyjazd finansowany w ramach sieci współpracy doradców zawodowych. 

 
 

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie 

prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych 

w Internecie i mediach społecznościowych. 
 

FD-21 Dzień Ochrony Danych Osobowych 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 
termin: 13 lutego 2023, 
godz. 15.00–16.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Dlaczego warto dzieciom i młodzieży mówić o danych osobowych? 
Konsekwencje kradzieży tożsamości – minimalizowanie zagrożeń. 
Najnowsze sposoby stosowane do wyłudzania danych. Pomysły na zajęcia 
o ochronie danych osobowych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-22 Zadania domowe 4.0 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 1 marca 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Tworzenie warunków do efektywnej pracy w szkole i w domu. Rola 
nauczyciela w tworzeniu warunków do uczenia się i wspieraniu uczniów. 
Wykorzystanie strategii odwróconej lekcji i elementów grywalizacji. 

Adresaci nauczyciele wszystkich przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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FD-23 Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu na lekcji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: marzec 2023 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-24 Jak wykorzystać TikTok w edukacji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 7 marca 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Krótka historia mediów społecznościowych. TikTok – najważniejsze pojęcia. 
Wykorzystanie aplikacji TikTok w edukacji. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 

FD-25 Zarządzanie zespołem klasowym a zwiększenie motywacji uczniów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 22 marca 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Zarządzanie zespołem klasowym. Tworzenie warunków do efektywnej 
pracy i koncentracji na zadaniu. Mity o motywacji. Motywacja wewnętrzna 
i zewnętrzna. Motywacja oparta na autonomii, kompetencjach, relacjach 
i celu. 

Adresaci nauczyciele wszystkich przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-26 Uczeń twórcą publikacji w programie Book Creator  – cz.II 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 29 marca 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Tworzenie mutlimedialnej książki z wykorzystaniem programu Book Creator 
przez uczniów – samodzielnie i w zespole. Podstawowe narzędzia 
programu, współpraca przy tworzeniu publikacji, jej upowszechnianie. 
Komentowanie i edytowanie wspólnych projektów. 

Adresaci bibliotekarze szkolni, nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober  
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FD-27 
Kto ukradł kosz do segregowania śmieci?  

– ekologiczna gra detektywistyczna 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 19 kwietnia 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Budzenie zainteresowania ekologią i ochroną przyrody. Aktywizowanie 
uczniów przez udział w zadaniach typu quiz, ankieta, tablica współpracy, 
dopasowywanie czy memory, wykorzystanie wycieczek wirtualnych. 
Zabawa detektywistyczna na temat ekologii.  

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów, wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 

FD-28 WebQuest przydatnym narzędziem pracy polonisty 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 5 termin: 11 maja 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Na czym polega metoda WebQuest? Kompetencje ucznia rozwijane 
podczas pracy tą metodą. Struktura i etapy pracy. Przykłady wykorzystania 
metody w nauczaniu języka polskiego. Projektowanie cyklu lekcji 
z zastosowaniem metody WebQuest. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 

FD-29 Wiosenna akademia fotografii 

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

termin: 11, 18 i 25 maja 2023 30 zł 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk  

 

FD-30 Jak stworzyć grę/escaperoom w Genial.ly? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 31 maja 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Gry planszowe i escaperoomy w Genial.ly. Modyfikacja szablonów 
w Genial.ly. Wykorzystanie gier planszowych i escaperoomów w nauce 
różnych przedmiotów, zwiększenie zaangażowania uczestników zajęć. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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FD-31 
Ocena z kapelusza – wykorzystanie aktywnych metod w ocenianiu  

i rozwiązywaniu problemów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 6 czerwca 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Metody aktywizujące – kapelusze de Bono. Zastosowanie metody do pracy 
nauczyciela z całą klasą oraz pracy uczniów w grupach podczas lekcji. 
Zastosowanie metody myślowych kapeluszy do samooceny i rozwiązywania 
problemów. 

Adresaci nauczyciele różnych przedmiotów, wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-32 
Warto eksperymentować – realizacja podstaw programowych  

w klasach IV–VIII szkoły podstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4  termin: 6 czerwca 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Rola uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie 
we współczesnej szkole. Metoda badawcza w nauczaniu. Obserwacje, 
doświadczenia i eksperymenty na różnych przedmiotach w szkole 
podstawowej. 

Adresaci nauczyciele klas IV–VIII szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych 

w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych 

uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy 

dydaktycznych zakupionych w ramach programu  

„Laboratoria przyszłości”. 
 
 

FD-33 Wykorzystanie technologii 3D w dydaktyce 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 1 marca 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Przygotowywanie materiałów 3D. Obsługa gogli VR. Przykłady zastosowań 
kostki ClassVR do Mieszanej Rzeczywistości. Kreatywne sposoby nauczania 
na różnych przedmiotach. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 
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FD-34 Jak drukować na drukarce 3D? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 12 kwietnia 2023 20 zł 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-35 Zastosowania mikrokontrolerów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 15 maja 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Działanie mikrokontrolerów opartych na Arduino. Projektowanie prostych 
układów z zastosowaniem mikrokontrolerów Makey Makey i Micro:Bit. 
Współpraca mikrokontrolera Makey Makey z robotem Photon. Przykłady 
zastosowań pobudzających aktywność uczniów. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Staszczyk 

 
 

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości 

wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach 

i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 
 

Historia, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość 
 
 

FD-36 Aleksandra Piłsudska patronką 2023 roku 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 14 lutego 2023, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Życie i działalność Aleksandry Piłsudskiej. Suwalskie lata Aleksandry 
Szczerbińskiej. Od rewolucjonistki do pierwszej damy. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 
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FD-37 Terytoria sporne w Europie 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 15 lutego 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Spór o Tyrol Południowy, Wojwodinę, Transylwanię, Banat, Kosowo, 
Czeskie pogranicze i Gibraltar. Rosyjskie pretensje wobec ziem ukraińskich. 

Adresaci nauczyciele historii oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Jarosław Schabieński 

Uwagi 
Uczestnicy otrzymają prezentację multimedialną poświęconą 
prezentowanym zagadnieniom. 

 
 

FD-38 W 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 22 lutego 2023, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Życie i dzieło Mikołaja Kopernika. Kopernik – „rewolucja naukowa, która 
zmieniła postrzeganie świata”. Mikołaj Kopernik na szkolnych lekcjach. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-39 
Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej  

IPN w Białymstoku 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 1 marca 2023,  
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele historii i teraźniejszości, historii i wiedzy o społeczeństwie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci OBEN IPN w Białymstoku 

 
 

FD-40 Pierwsze lata powojennej Polski 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 termin: maj 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Skutki II wojny światowej dla Polski. Model kontroli Polski Ludowej przez 
Związek Sowiecki. Mechanizmy sowietyzacji Polski w latach 1945–1956. 
Powojenna odbudowa kraju. Reakcje społeczeństwa na rządy komunistów 
w Polsce. 

Adresaci nauczyciele przedmiotu „Historia i teraźniejszość” oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz / prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski (UAM Poznań) 
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Język polski 
 

FD-41 
TIK nie tylko dla polonisty – sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

terminy: 8 lutego 2023,  
godz. 17.30–19.45 oraz  
8.03, 5.04, 10.05 i 7.06.2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Narzędzia przydatne w pracy nauczyciela do przygotowywania lekcji, 
testów, quizów, animacji, prezentacji, wirtualnej współpracy i kształcenia 
różnych sprawności językowych (m.in. Wakelet, Book Creator, Edpuzzle, 
Canva). 

Adresaci nauczyciele języka polskiego, języka angielskiego i innych przedmiotów 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

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

 

FD-42 

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

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego. 
sieć współpracy  

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

termin: 23 lutego 2023, 
godz. 17.00–19.30 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Teresa Zaforymska 

Uwagi Zajęcia online. 

 

FD-43 Lektura i jej adaptacja filmowa: „Hobbit” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 2 marca 2023, 
godz. 15.00–19.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

„Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena jako powieść fantasy – 
przestrzeń, postacie, motywy. Przygotowanie uczniów do odbioru filmu. 
Rozwijanie umiejętności dzielenia się wrażeniami po jego obejrzeniu. 
Formy wypowiedzi pisemnej doskonalone na podstawie lektury i jej 
filmowej adaptacji. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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FD-44 Sposób na gramatykę 

szkolenie online liczba godzin dyd.: 3 termin: 16 marca 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Praktyczny cel uczenia się gramatyki. Pomysły na atrakcyjne lekcje 
gramatyczne: gry i działania twórcze. Funkcjonalne wykorzystanie wiedzy 
o języku. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-45 Lekcje języka polskiego z elementami myślenia krytycznego 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 23 marca 2023, 
godz. 16.00–18.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie elementów myślenia krytycznego na lekcjach języka 
polskiego. Planowanie zajęć, nietradycyjne sposoby pracy z lekturą szkolną. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 

 
 

FD-46 Kreatywne powtórki do egzaminu z języka polskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 6 kwietnia 2023 , 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Zwiększenie zaangażowania uczniów w przygotowaniu do egzaminu. 
Kreatywne pomysły na powtórzenie wiadomości, w szczególności 
znajomości lektur i pisanie wypracowań.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-47 
Słowa i frazy, czyli praca polonisty  

nad wzbogacaniem słownictwa uczniów 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 5 termin: 17 kwietnia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Czy „essa” i „ogarnąć” wystarczą, by przekazać jasny komunikat? 
Atrakcyjne sposoby wzbogacania słownictwa uczniów (m.in. storrytelling, 
kości opowieści, metoda world café); wykorzystanie narzędzi 
internetowych. Teksty i karty pracy do ćwiczeń na lekcji. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak 
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FD-48 
Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 18 kwietnia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wykorzystywanie zapisów z orzeczeń/opinii do planowania pracy na lekcji. 
Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka polskiego 
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 
Formułowanie dostosowań metod i form w ramach realizacji PPP. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak / dr Dorota Koncewicz, Jolanta Kubrak 

 
 

FD-49 
Norwid nowelista. Norwid nowoczesny – praca z wybranymi 

utworami późnego romantyka 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 20 kwietnia 2023, 
godz. 16.00–18.15  

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nowele Cypriana Norwida (Ad leones, Cywilizacja) w szkole 
ponadpodstawowej – propozycje tematów, scenariusze zajęć, możliwości 
wykorzystania utworów w edukacji polonistycznej.  

Adresaci 
nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych oraz inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 

 
 

FD-50 Długopisy i drukarka 3D w lekcjach o lekturach  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 17 maja 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie długopisów 3D i drukarek 3D na języku polskim, szczególnie 
w omawianiu lektur. Pomysły na przygotowywanie pomocy dydaktycznych 
za pomocą długopisów i drukarki 3D.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober / Ewa Ziejewska (CEN Białystok) 

 

FD-51 
Opowiadania Brunona Schulza w praktyce szkolnej  
– praca z lekturą obowiązkową (zakres rozszerzony) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 25 maja 2023, 
godz. 16.00–18.15  

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Opowiadania Brunona Schulza w szkole ponadpodstawowej – scenariusze 
zajęć, karty pracy. Sposoby wykorzystania utworów Schulza w edukacji 
polonistycznej. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Gołaszewski 
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Język angielski 
 
 

FD-52 
Gry, zabawy i piosenki na lekcjach języka angielskiego  

w przedszkolu i szkole podstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 22 lutego 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Uczenie przez zabawę, angażowanie przez zabawy ruchowe, piosenki 
i proste gry, metoda TPR (Total Physical Response), czyli technika 
reagowania całym ciałem w uczeniu języka angielskiego. Karty obrazkowe 
(flashcards, fiszki), piosenki ruchowe (action songs). Zasoby internetowe 
warte uwagi. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

 
 

FD-53 
SETI – sieć współpracy i samokształcenia  

nauczycieli języka angielskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

terminy: 24 lutego 2023, 
godz. 17.30–19.45 oraz 31.03, 
28.04, 26.05 i 16.06.2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele języka angielskiego z terenów przygranicznych Polski i Litwy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 

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

 
 

FD-54 Storytelling i videotelling – jak zainteresować i zaangażować uczniów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
termin: 24 maja 2023, 
godz. 16.00–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Zwiększenie zaangażowania do nauki języka poprzez wykorzystanie metody 
storytellingu i videotellingu. Zastosowanie różnych technik i ćwiczeń  
w oglądaniu i opowiadaniu historii. Wykorzystanie krótkich filmów  
do nauki języka angielskiego, poprawy umiejętności mówienia i pisania. 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober 
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Religia 
 
 

FD-55 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

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

termin: 21 lutego 2023,  
godz. 16.00–18.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Trudne sytuacje na lekcjach religii. Praca z uczniem z zdolnym. Wybrane 
metody i narzędzia pracy. TIK na lekcjach religii. Warsztat katechety. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grzegorz Kalejta / Grzegorz Kalejta, Olga Kłoczko, Grażyna Safianowska 

 
 

Wychowanie fizyczne 
 
 

FD-56 
PARKOUR jako nowoczesna forma zachęcania dzieci i młodzieży  

do aktywności ruchowej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 
termin: 17 lutego 2023,  
godz. 16.00–19.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

PARKOUR jako nowoczesna forma zachęcania dzieci i młodzieży  
do aktywności ruchowej. Rozgrzewka – Powrót do dzieciństwa, Trampoliny 
– (Nie)bezpieczna alternatywa zajęć ruchowych, Parkour – Czy jesteś 
w stanie go nauczyć? Strefa Siły – Czy trening siłowy może być lekcją wf? 
Squash – podstawy i zasady gry w SQUASH. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego i instruktorzy sportu 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 

 
 

FD-57 
Jak zapobiegać urazom na lekcji wychowania fizycznego  

i podczas treningu sportowego 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: 29 marca 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zapobieganie urazom w czasie zajęć ruchowych. Proste sposoby na zdrowe 
formy aktywności. Przykłady pomocy i prostych rozwiązań 
terapeutycznych. Fizjoterapia czy chirurgia?  

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i uczniowie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 
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FD-58 Podstawowe elementy z nauki pływania 

szkolenie liczba godzin dyd.: 3 termin: 15 kwietnia 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nauka pływania – pierwsze kroki i co dalej? Zapoznanie z podstawowymi 
elementami metodyki i techniki pływania. Planowanie poszczególnych 
etapów doskonalenia pływania. 

Adresaci 
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy programów powszechnej 
nauki pływania 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Edward Dec 

 
 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 
 

FD-59 Małe, duże jajo kurze – wszystko o jajku metodą projektu 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 16 lutego 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Metoda projektu jako propozycja do przygotowania świątecznej innowacji. 
Wszystko o jajku – zabawy, gry i eksperymenty z jajkiem. Elementy 
dekoracyjne do projektu (ptaszki, kurki, jajka). 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej  
i inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-60 Polubić matematykę – gry i zabawy aktywizujące w klasach I–III 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 23 lutego 2023, 
godz. 15.30–18.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Poznanie gier i zabaw rozwijających zainteresowanie matematyką oraz 
uatrakcyjniających zajęcia. Zabawy, gry i sytuacje zadaniowe w edukacji 
matematycznej. Motywowanie uczniów do podejmowania działań. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 
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FD-61 
Wiosenno-świąteczne inspiracje plastyczne do opowiadania, 

składania i wycinania 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 2 marca 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Opowiadanie, składanie i wycinanie wiosenno-świątecznych elementów 
dekoracyjnych (kwiaty, zające, motyle itp.) – origami i kirigami story. 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-62 
Baw się z nami z literami i z liczbami – gry do nauki i zabawy  

dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 9 marca 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawa programowa a metodyka wprowadzania i utrwalania liter. 
Podstawa programowa a kształtowanie pojęcia liczby. Gry stolikowe 
(planszowe, karciane i z kostką) do utrwalania liter oraz kształtowania pojęć 
liczbowych.  

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-63 Dywanik pomysłów i nie tylko jako sposób na aktywizację rodziców 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 16 marca 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Metodyka rozwiązywania problemów w sposób twórczy.  
Diagnoza problemów w relacjach rodzice-przedszkole i rodzice-szkoła.  
Pomysły na rozwiązywanie problemów z aktywnym udziałem rodziców. 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 

FD-64 Praca metodą projektu od pierwszej klasy szkoły podstawowej 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 
termin: 24 marca 2023, 
godz. 13.00–16.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Okazje edukacyjne, zadania problemowe, miniprojekty i projekty 
interdyscyplinarne, metoda STEAM. Organizowanie zajęć w oparciu 
o dziecięcą ciekawość. Przykłady i inspiracje do tworzenia własnych 
projektów. 

Adresaci nauczyciele szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober / Wiesława Mitulska  
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FD-65 
Edukacja oparta na potencjale ucznia, czyli praca bez stopni, 

podręczników i ćwiczeń w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 25 marca 2023, 
godz. 10.00–18.30 

50 zł 

Zakres szkolenia 
Edukacja oparta na potencjale ucznia, czyli praca bez stopni, podręczników 
i ćwiczeń w edukacji wczesnoszkolnej. Uczenie uczenia się, praca 
projektowa, uczniowskie portfolio zamiast oceny. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Justyna Bober / Wiesława Mitulska 

 
 

FD-66 Wiosna w tańcu – zabawy muzyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: marzec 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Poznanie tańców związanych z wiosną. Rozwijanie umiejętności nauczania 
różnorodnych zabaw rytmicznych i tańców. Zastosowanie prostych 
i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę 
poznanych zabaw rytmicznych i tańców. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

Uwagi Odpowiedni strój i obuwie do tańca. 

 
 

FD-67 Elementy Integracji Sensorycznej w edukacji wczesnoszkolnej 

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

Zakres szkolenia 
Rodzaje układów sensorycznych i ich znaczenie dla rozwoju dziecka. 
Omówienie i pokaz kilku zabaw i ćwiczeń wspierających układ 
przedsionkowo-proprioceptywny i dotykowy. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 

FD-68 Grać czy nie grać – gry matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 18 kwietnia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Propozycje gier planszowych i z kostką w edukacji wczesnoszkolnej jako 
efekt innowacji pedagogicznej: m.in. Jesienne zbiory, Matematyczna 
pisanka, Trzy w linii. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Danuta Moroz 
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FD-69 Zabawy i gry integracyjne na niepogodę 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 20 kwietnia 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 
Jak łatwo i szybko zorganizować dowolną imprezę integracyjną (impreza na 
hasło, ćwierćland). Gry stolikowe (karciane, planszowe i z kostką). Zabawy 
muzyczne (nauka prostych tańców), zabawy plastyczne (origami i kirigami). 

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska  

 
 

FD-70 Taniec ludowy dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: kwiecień 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Poznanie tańców ludowych Suwalszczyzny i innych regionów Polski. 
Rozwijanie umiejętności nauczania różnych tańców i zabaw regionalnych. 
Zastosowanie prostych i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych 
pozwalających na naukę poznanych zabaw rytmicznych i tańców. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

Uwagi Odpowiedni strój i obuwie do tańca. 

 
 

FD-71 Mojej mamie i mojemu tacie – tańce i zabawy rytmiczne  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: maj 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Poznanie tańców, zabaw i piosenek dla mamy i taty. Rozwijanie 
umiejętności nauczania różnorodnych tańców. Zastosowanie prostych 
i zarazem ciekawych rozwiązań choreograficznych pozwalających na naukę 
poznanych zabaw rytmicznych i tańców. Wykorzystanie akompaniamentu 
w dziecięcych piosenkach. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Małgorzata Pol 

Uwagi Odpowiedni strój i obuwie do tańca. 
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Zajęcia plastyczne i świetlicowe 
 
 

FD-72 
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wykorzystujących 

techniki plastyczne w nauczaniu. Wiosna, Wielkanoc, Dzień Matki 

seminarium online 
liczba godzin dyd.: 9  
(3 spotkania po 3 godz. dyd.) 

termin: 7 lutego 2023, 
godz. 15.30–18.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

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

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

Uwagi 
Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną ustalone z uczestnikami. Tematy 
warsztatów mogą ulec zmianie na wniosek uczestników. 

 
 

FD-73 Zabawa w recykling 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 15 lutego 2023, 
godz. 15.15–18.30 

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 edukacji wczesnoszkolnej, religii, wychowawcy w świetlicach 
szkolnych oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-74 Wielkanoc – okazją do pracy twórczej 

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

Zakres szkolenia 

Ozdabianie jajek wybranymi technikami jako kultywowanie naszych 
tradycji. Ćwiczenie kształcące wyobraźnię przestrzenną poprzez wykonanie 
wystroju otoczenia. Rozwijanie twórczości manualnej poprzez wykonanie 
stroika, baranka, kartki, koszyczka itp.  

Adresaci 
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy w świetlicach 
szkolnych, wychowawcy klas oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 
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FD-75 Wyplatanie koszyków – wiklina papierowa 

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

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

Adresaci 
Wychowawcy w świetlicach szkolnych, wychowawcy klas, katecheci oraz 
inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

 
 

FD-76 Jak zastosować kamienie w dydaktyce? 

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

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

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Olga Kłoczko 

Uwagi Warsztaty odbędą się w plenerze. 

 
 

Szachy w szkole 
 
 

FD-77 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji szachowej 

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

termin: 13 lutego 2023, 
godz. 15.30–18.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Podniesienie poziomu umiejętności gry w szachy. Zagadki i łamigłówki 
szachowe rozwijające kreatywność ucznia. Wykorzystanie TIK w edukacji 
szachowej. Programy interaktywne w nauczaniu szachów. Gry i zabawy 
logiczne rozwijające umiejętności szachowe. Dobre praktyki. 

Adresaci nauczyciele edukacji przez szachy oraz inni zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

Uwagi 
Cykl 4 spotkań. Termin następnego spotkania zostanie ustalony 
z uczestnikami. 
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FD-78 II Towarzyski turniej szachowy dla nauczycieli 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 termin: marzec 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Podniesienie umiejętności gry w szachy. Poznanie szwajcarskiego systemu 
rozgrywek szachowych. Organizacja szkolnego turnieju szachowego – 
kojarzenie, wartościowanie, kategorie. 

Adresaci 
nauczyciele edukacji szachowej w szkole i w przedszkolu  
oraz zainteresowani nauczyciele i rodzice 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Safianowska 

 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 
 

FD-79 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

termin: 15 lutego 2023, 
godz. 15.00–17.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

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

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Podczas spotkań możliwość analizy problemów i potrzeb w ramach PPP  
w placówce uczestników sieci. Na pierwszym spotkaniu ustalenie 
harmonogramu i tematyki poszczególnych spotkań. 
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FD-80 Wyzwania wychowawcze w praktyce szkolnej 

sieć współpracy  
i samokształcenia 

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

termin: 8 lutego 2023,  
godz. 15.30–17.45 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

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

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

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

Uwagi 
Podczas spotkań możliwość analizy problemów i potrzeb wychowawczych 
uczestników sieci. 

 
 

FD-81 Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 22 lutego 2023, 
godz. 15.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Relacja wychowawca – wychowanek. Odgrywanie przez ucznia określonej 
roli w zespole klasowym. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach 
wychowawczych (uczeń: odrzucony przez rówieśników, w sytuacji 
kryzysowej, ofiara przemocy domowej, niedostosowany społecznie). 

Adresaci nauczyciele pracujący z uczniami z trudnościami wychowawczymi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-82 Edukacja uczniów z trudnościami w nauce  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 8 marca 2023, 
godz. 15.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Charakterystyka ucznia z trudnościami w nauce. Przyczyny trudności 
w uczeniu się. Trudności w uczeniu się a niepowodzenia szkolne. Metody 
i formy pracy z uczniem z trudnościami w nauce. Pomoc uczniom 
z trudnościami w nauce. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 
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FD-83 Działania szkoły w pracy z uczniem zdolnym 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 22 marca 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Pojęcia: zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz. Projektowanie działań 
wspierających ucznia zdolnego. Szkolny system wspierania uzdolnień 
uczniów – rola poszczególnych przedmiotów. Współpraca z partnerami 
zewnętrznymi. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 
 

FD-84 
Doskonalenie kompetencji emocjonalnych uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

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

Zakres szkolenia 
Przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych u uczniów. Teoria czytania 
umysłu – czym jest i jak jej uczyć? Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w zakresie rozwijania kompetencji emocjonalnych. 

Adresaci pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

FD-85 
Zajęcia wspomagające rozwój ucznia z orzeczeniem lub opinią 

poradni psychologiczno-pedagogicznej 

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

Zakres szkolenia 

Charakterystyka zajęć prowadzonych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Charakterystyka zajęć dla uczniów z opinią poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. Zakres i tematyka zajęć wspomagających 
rozwój ucznia. Dokumentacja prowadzonych zajęć. 

Adresaci 
nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie lub 
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 
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FD-86 Uzależnienia przy tablicy – jak rozpoznać i pomóc uczniom i rodzicom 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 19 kwietnia 2023 10 zł 

Zakres szkolenia 
Istota i mechanizmy uzależnień. Objawy uzależnienia u dzieci i młodzieży. 
Komunikacja z uczniem uzależnionym. Współpraca z rodzicami 
uzależnionych uczniów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 

 

FD-87 
Jak zainteresować uczniów, aby maksymalnie wykorzystać  

zajęcia edukacyjne? 

szkolenie online liczba godzin dyd.: 3 termin: kwiecień 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania. 
Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery 
społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów. Rola czynników 
motywujących w osiąganiu celów edukacyjnych ucznia. Sposoby 
zaciekawiania uczniów. 

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

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 

FD-88 
Projekt edukacyjny  

– skutecznie motywuje uczniów do aktywności społecznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 26 kwietnia 2023, 
godz. 15.30–17.45 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Dlaczego warto realizować projekty edukacyjne. Korzyści dla ucznia. 
Korzyści dla nauczyciela. Przygotowanie projektu edukacyjnego. Przykłady 
dobrej praktyki. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki 

 

FD-89 Jak dobrze współpracować z rodzicami uczniów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 17 maja 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Typy rodziców. Wyzwania stawiane przez rodziców. Zakres współpracy 
szkoły z domem rodzinnym ucznia. Trudności we współpracy z rodzicami. 
Zasady współpracy. Obszary kompetencji rodziców i nauczycieli. 
Współpraca z „trudnym” rodzicem. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 
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FD-90 Przyjemność czy przymus – o uzależnieniach 

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

Zakres szkolenia 
Charakterystyka nowych uzależnień – doping mózgu, tanie sposoby 
odurzania się, vaping i juuling – moda na e-papierosy. W sieci mediów 
społecznościowych – profilaktyka działań. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Joanna Stabińska 

 
 

Zarządzanie oświatą 
 
 

FD-91 Klub Dyrektora – Innowacyjność w szkole 

szkolenie wyjazdowe liczba godzin dyd.: 3 
termin: 15 lutego 2023, 
godz. 11.00–14.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Innowacyjność w szkole: zwiedzanie szkoły, prezentacja dyrektora szkoły, 
dyskusja i wymiana doświadczeń. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi 
Szkolenie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakałarza 
w Bakałarzewie. Dojazd uczestników we własnym zakresie. 

 
 

FD-92 
Rola i zadania dyrektora szkoły w zakresie organizacji  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 22 lutego 2023,  
godz. 11.00–13.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Podstawy prawne pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja 
zaleceń wynikających z orzeczeń i opinii. Dokumentacja realizacji PPP. 
Współpraca nauczycieli w ramach PPP. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

dr Dorota Koncewicz 
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FD-93 
Jak oceniać pracę nauczyciela  

według nowo wprowadzonych kryteriów? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 16 marca 2023, 
godz. 14.30–18.00 

10 zł 

Zakres szkolenia 

Ocena pracy nauczyciela w świetle aktualnych aktów prawnych. Analiza 
szczegółowych obowiązkowych kryteriów oceny pracy nauczyciela – 
poziom spełnienia a ocena. Ocena pracy nauczyciela w kontekście ścieżki 
awansu zawodowego. Dokumentowanie oceny pracy nauczycieli. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko 

 
 

FD-94 Jak opracować i stosować ceremoniał szkolny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 18 kwietnia 2023, 
godz. 15.00–17.30 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Godło, barwa i hymn Rzeczypospolitej Polskiej w szkole. Ceremoniał 
i tradycja szkolna. Sztandar szkolny w szkole i poza szkołą. Przebieg 
uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru. Hymn i logo szkoły. 
Precedencja w Polsce. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele odpowiedzialni za ceremoniał w szkole 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Andrzej Matusiewicz 

 
 

Organizacja turystyki i wypoczynku 
 
 

FD-95 Kurs kierowników wycieczek szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 10 termin: 25 marca 2023 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 
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FD-96 
Ścieżki edukacyjne i warsztaty tematyczne  

w Suwalskim Parku Krajobrazowym 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 
termin: 12 maja 2023, 
godz. 15.00–18.00 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Ścieżka edukacyjna „Opowieści Turtula”. Suwalski Park Krajobrazowy bez 
tajemnic. Piesze wędrówki ścieżkami poznawczymi SPK. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jan Bielecki / eksperci Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu  

Uwagi Dojazd we własnym zakresie. 

 
 

FD-97 Kurs na wychowawcę wypoczynku 

kurs liczba godzin dyd.: 36 termin: maj 2023 150 zł 

Zakres kursu 

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizacja zajęć w czasie 
trwania wypoczynku. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej 
i edukacyjnej. Ruch i rekreacja. Turystyka i krajoznawstwo. Zajęcia 
kulturalno-oświatowe. Zajęcia praktyczno-techniczne. Prace społecznie 
użyteczne. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku. 

Adresaci 
osoby, które nie były karane, ukończyły 18 lat i posiadają co najmniej 
wykształcenie średnie lub średnie branżowe 

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński / nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni 
i specjaliści 

 
 

FD-98 Kurs na kierownika wypoczynku 

kurs liczba godzin dyd.: 10 termin: 3 czerwca 2023 40 zł 

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

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

Kierownik kursu 
/prowadzący  

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

FD-99 Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część I 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 23 marca 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele różnych specjalności 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-100 Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część II 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
termin: 13 kwietnia 2023, 
godz. 14.30–18.30 

10 zł 

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

Adresaci nauczyciele różnych specjalności 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

IV. Realizowane programy 

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

nauczycieli bibliotekarzy 
 

Treści programu obejmują zagadnienia dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, 

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

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela, 

doskonalenia warsztatu informacyjnego biblioteki oraz korzystania z elektronicznych źródeł 

informacji. 

Spotkania podczas sieci współpracy i samokształcenia mają również na celu wymianę 

doświadczeń oraz wzajemne wsparcie nauczycieli bibliotekarzy.  
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Cel ogólny: 

Wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w poszerzaniu wiedzy i kompetencji w zakresie 

wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy bibliotek oraz kreatywnych 

metod pracy z czytelnikiem. 

Cele szczegółowe: 

− doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, 

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

− poznanie ciekawych i kreatywnych metod pracy z czytelnikiem, 

− doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w otwartych zasobach 

edukacyjnych. 

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze 

Autor: Katarzyna Romanowska 

 

FD-101 
Co TIK-a w bibliotece? –  

sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 
sieć współpracy  

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

termin: 9 lutego 2023,  
godz. 15.00–17.15 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 

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

Adresaci nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

Uwagi Termin drugiego spotkania zostanie ustalony z uczestnikami sieci. 

 
 
 

Program – Zakodowane baśnie  
 
 

Treści programu obejmują zagadnienia dotyczące wykorzystania elementów kodowania, gier 

i narzędzi TIK jako kreatywnych metod pracy wykorzystywanych podczas zajęć czytelniczych 

w przedszkolu. 

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

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

wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia, rozumowania i wnioskowania, wyzwalają 

kreatywność dzieci oraz zachęcają do działań grupowych. 

 

 



43 

Cele ogólne: 

Kształtowanie umiejętności planowania, swobodnej wypowiedzi i tworzenia zbiorów według 

określonych kategorii. 

Ćwiczenie pamięci oraz zdolności obserwowania i naśladowania. 

Doskonalenie sprawności poprawnego wykonywania ćwiczeń według instrukcji oraz 

poruszania się według kodu. 

Cele szczegółowe: 

Dziecko po zajęciach: 

− dopasowuje rekwizyty do postaci baśniowych;  

− układa elementy, zachowując podane warunki; 

− łączy przedstawione symbole graficzne z tytułami baśni;  

− koduje informację za pomocą sekwencji barw; 

− segreguje przedmioty według kolorów; 

− odwzorowuje układ graficzny na przestrzenny; 

− prawidłowo określa kierunki; 

− porusza się według kodu; 

− rozpoznaje określone symbole i znaki. 

Adresaci: nauczyciele i dzieci z przedszkoli  

Autor: Katarzyna Romanowska 

 

FD-102 W świecie Złotowłosej 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Spotkanie z baśnią Złotowłosa i trzy misie. Kodowanie baśni 
z wykorzystaniem gry Sudoku online, maty do kodowania, kodów QR. 
Przyporządkowanie rekwizytów do bohaterów według wielkości. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska 

 
 

FD-103 Zakodowana droga do zamku 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zabawy z kodowaniem: kocie memory, puzzle, droga do zamku, labirynt, 
zakodowany obrazek – na podstawie baśni J. i W. Grimm Kot w butach. 

Adresaci nauczyciele i dzieci z przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Katarzyna Romanowska 
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Program – Inspiracje Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji 

Nauczycieli w Suwałkach dla szkół i przedszkoli 
 

Treści programu służą podnoszeniu jakości kształcenia uczniów, zainspirowaniu 

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

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

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

kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego. 

Program obejmuje zagadnienia dotyczące popularyzacji czytelnictwa przy wykorzystaniu 

treści różnorodnych baśni i bajek, książek obrazkowych i innej literatury dziecięcej. Zawiera 

formy pracy z uczniami promujące edukację czytelniczą, kulturalną i regionalną 

z wykorzystaniem innowacyjnych metod nauczania. Wspiera nauczycieli w realizacji podstaw 

programowych nauczania ogólnego poprzez wskazywanie rozwiązań metodycznych 

wzbogacających proces nauczania w obszarze edukacji czytelniczej. Promuje dziedzictwo 

regionalne oraz przypomina o bogactwie polskiej kultury. Uwzględnia również zagadnienia 

dotyczące warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza, technologii informacyjno-

komunikacyjnych w pracy nauczyciela, edukacyjnych funkcji biblioteki pedagogicznej oraz 

wykorzystania terapeutycznych funkcji książek we wspomaganiu zdrowia psychicznego dzieci 

i młodzieży. 

Cele ogólne: 

− wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz 

kierunków polityki oświatowej państwa, 

− prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo, 

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

właściwych postaw społecznych, 

− wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną. 

Cele szczegółowe: 

− rozbudzanie potrzeby kontaktu z książką,  

− kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej,  

− rozbudzanie wyobraźni i kreatywności, 

− kształtowanie pożądanych zachowań i postaw społecznych, 

− kształtowanie umiejętności twórczego opowiadania, 

− rozwijanie umiejętności pięknego czytania oraz swobodnej wypowiedzi, 

− wspieranie nauczycieli bibliotekarzy w doskonaleniu własnego warsztatu pracy, 

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

bibliotecznych, 

− promowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych służących 

popularyzacji czytelnictwa, 

− doskonalenie umiejętności wykorzystywania terapeutycznych funkcji książki 

i biblioteki. 
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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, m.in.: „Narodowe Czytanie”, „Międzynarodowy Miesiąc 

Bibliotek Szkolnych”, „Noc Bibliotek”, „Tydzień Bibliotek”, „Ogólnopolski Tydzień 

Czytania Dzieciom”, „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek”; 

− akcja „Lato 2023 z Biblioteką Pedagogiczną CEN w Suwałkach”; 

− seminaria, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie. 

FD-104 „To, co naprawdę się liczy” – wartości w życiu człowieka 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Wartości ważne w życiu człowieka: przyjaźń, wspomnienia, rodzina, 
marzenia… na podstawie opowiadania Susanny Isern i Rocio Bonilla Wielka 
księga superskarbów: to, co naprawdę się liczy. Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania wartości.  

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego oraz edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Beata Niedźwiecka 

 
 

FD-105 Kiedy nie możemy się przytulić, czyli o więzi na odległość  

lekcja biblioteczna  liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Spotkanie z książkami obrazkowymi P. Dunbar oraz E. McLaughlin Czy mogę 
się przytulić? i Kiedy nie możemy się przytulić. Zadania filmowe w programie 
Edpuzzle. Zabawy edukacyjne. 

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Zyta Boćwińska 

 
 

FD-106 Edukacyjne funkcje bibliotek pedagogicznych 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Rodzaje sieci bibliotecznych działających w Polsce. Zadania bibliotek 
pedagogicznych. Edukacyjna funkcja Biblioteki Pedagogicznej CEN  
w Suwałkach. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas VII–VIII oraz szkół ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Cecylia Radzewicz 
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FD-107 Bądź jak Petra, czyli o tym, jak oswoić lęk przed zmianą 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: luty – czerwiec 2023 bezpłatna 

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

Adresaci 
nauczyciele i uczniowie wychowania przedszkolnego i edukacji 
wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Zyta Boćwińska 

 
 

FD-108 Książka jako narzędzie rozwoju i terapii 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin: 23 marca 2023,  
godz. 12.00–14.15 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Edukacyjna i terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci i młodzieży. Książki 
dla dzieci wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny. Książka jako 
narzędzie wspierania młodzieży w sytuacjach kryzysowych. 

Adresaci zainteresowani bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

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

Uwagi  Seminarium odbędzie się w Bibliotece Publicznej w Sejnach. 

 
 

FD-109 Poznajemy regionalnych twórców kultury 

spotkanie autorskie liczba godzin dyd.: 1 termin: marzec 2023 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Spotkanie z Anną Kropiewnicką – autorką książek Alfabet zwierząt oraz 
Gdzie mieszkają litery.  

Adresaci uczniowie klas I–III szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Beata Niedźwiecka / Anna Kropiewnicka 

 
 

FD-110 Historia Biblioteki Pedagogicznej w Suwałkach 

lekcja biblioteczna  liczba godzin dyd.: 1 
termin: marzec – kwiecień 
2023 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Historia biblioteki od chwili powołania do czasów współczesnych, jej 
pracownicy oraz charakter zbiorów. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Bogdanowicz 
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FD-111 Najwspanialszy dar… przyjaźń 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: kwiecień – maj 2023 bezpłatna 

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

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas V–VI szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Grażyna Zawadzka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 

Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia 
 

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

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami. 

Tytuł formy doskonalenia  

Kierownik formy  

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. Adres e-mail  

6. Nr telefonu  

7. Nazwa i adres szkoły/placówki  

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

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

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

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

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

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

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

7. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu formy doskonalenia oraz 
wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w formy doskonalenia; w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc 
od roku, w którym została wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym. 

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

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

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

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

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

                                         TAK                                                                                              NIE                                                                                              
CEN w Suwałkach informuje o możliwości wykonywania zdjęć/nagrań filmowych z przebiegu formy doskonalenia, niezbędnych 
do rozpowszechniania informacji o organizowanej i prowadzonej przez Centrum działalności statutowej. Zdjęcie/ nagranie filmowe ukazuje 
grupę osób uczestniczących w formie doskonalenia – bez kadrowania na pojedyncze osoby. Zgłoszenie się na formę doskonalenia jest 
jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku podczas szkolenia, w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw 
finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach CEN w Suwałkach, na stronie internetowej cen.suwalki.pl oraz innych 
serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81 ust. 1 i ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm.). 
 

.................................................................... 
              (data i czytelny podpis nauczyciela)  
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V. 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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VI. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na terenie szkoły/przedszkola 
 

Lp. Tematyka zajęć 
Liczba 
godzin 

Prowadzący 

1 Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych w szkole 3 Jan Bielecki 

2 Innowacyjny nauczyciel 3 Jan Bielecki 

3 O twórczym myśleniu i motywacji na lekcji 3 Jan Bielecki 

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

3 Jan Bielecki 

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

3 Jan Bielecki 

6 Metody aktywizujące w praktyce szkolnej 3 Jan Bielecki 

7 Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się 3 Jan Bielecki 

8 
Pomóc uczniowi, pomóc sobie – o sposobach 
reagowania na trudne zachowania uczniów 

3 Jan Bielecki 

9 Co każdy Polak o polskim hymnie wiedzieć powinien? 3 Jan Bielecki 

10 Jak przygotować grę terenową lub escape room? 3 Justyna Bober 

11 Odwrócona klasa jako model nauczania 3 Justyna Bober 

12 
Wykorzystanie programu OneNote w nauce 
stacjonarnej i hybrydowej 

3 Justyna Bober 

13 
Canva dla oświaty w szkole i przedszkolu  
– od plakatu do współpracy 

3 Justyna Bober 

14 
Ocenianie i informacja zwrotna – czy da się uczyć  
bez stopni? 

3 Justyna Bober 

15 
Współpraca z pracodawcami a rola doradcy 
zawodowego 

3 Joanna Kalejta 

16 Fundusze europejskie dla szkół 3 Joanna Kalejta 

17 
Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły/placówki  
w regionie 

3 Joanna Kalejta 

18 
Planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedag
ogicznej w szkole 

2 Dorota Koncewicz  

19 Współpraca z rodzicami 2 Dorota Koncewicz 

20 Rozwój osobisty nauczyciela 2 Dorota Koncewicz 

21 
Proste sposoby na zwiększenie efektywności  
uczenia się 

3 Jolanta Kubrak 
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22 

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 

23 Ceremoniał szkolny 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

24 Innowacje w szkole 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

25 Sytuacje kryzysowe w szkole 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

26 
Wychowanie oparte o upamiętnienia patriotyczne 
w okolicy szkoły 

3 
Jarosław 

Schabieński 

27 Organizacja gier szkolnych 3 
Jarosław 

Schabieński 

28 
Budowanie przez szkołę wspólnego kodu kulturowego 
poprzez symbole, znaki, teksty i muzykę 

3 
Jarosław 

Schabieński 

29 Jak kształtować właściwe postawy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

30 Organizacja wycieczek szkolnych 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

31 Aplikacje w Internecie do wykorzystania na lekcji 3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

32 
Jak wykorzystywać smartfon i tablet na lekcji – 
rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

33 
Indywidualna teczka ucznia jako sposób 
dokumentowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

2 Joanna Stabińska 

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

35 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

4 Andrzej Staszczyk 

36 Działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom 2 Andrzej Staszczyk 

37 
Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat 
cyberprzemocy 

2 Andrzej Staszczyk 

38 
Bezpieczeństwo w Internecie i ochrona danych 
osobowych (szkolenie i lekcja otwarta) 

3 Andrzej Staszczyk 

39 
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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VII. Informacja o nauczycielach konsultantach i bibliotekarzach 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 

Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji: 
 

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

obszar działań 

− mediacje w szkole, 

− wolontariat w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− kompetencje kluczowe, 

− Ambasador programu eTwinning, 

− Regionalny Punkt Informacyjny FRSE 

mgr Justyna Bober nauczyciel konsultant 
nr pokoju 1 e-mail: justyna.bober@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− nauczanie języka polskiego i angielskiego, 

− neurodydaktyka i tutoring, 

− rozwijanie kompetencji kluczowych, 

− motywowanie i wspieranie ucznia i nauczyciela w rozwoju, 

− personalizacja nauczania, 

− TIK w edukacji 

mgr Zyta Boćwińska kierownik Biblioteki, nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 7 e-mail: zyta.bocwinska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− wypożyczenia międzybiblioteczne, 

− metody pracy z czytelnikiem 

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

obszar działań 

− metodyka nauczania literatury polskiej, 

− kształcenie językowe na poziomie szkoły 
ponadpodstawowej, 

− tworzenie wypowiedzi, 

− realizacja podstawy programowej języka polskiego  
w szkole ponadpodstawowej 

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

obszar działań 

− nauczanie religii w szkole, 

− nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, 

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

obszar działań 

− kształcenie zawodowe, 

− doradztwo zawodowe, 

− organizacja turystyki, rekreacja, 

− reklama i public relations, 

− zarządzanie firmą,  

− fundusze unijne 

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

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

obszar działań 

− edukacja polonistyczna, 

− nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, 

− planowanie i doskonalenie pracy dydaktycznej, 

− ocenianie osiągnięć uczniów, analiza wyników nauczania, 

− rozwój i awans zawodowy nauczycieli 

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

obszar działań 

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

− technika, 

− plastyka na katechezie 

dr Dorota Koncewicz nauczyciel konsultant 
nr pokoju 3 e-mail: dorota.koncewicz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

− profesjonalna współpraca z rodziną, 

− edukacja zdrowotna, w tym profilaktyka uzależnień, 

− kształcenie zawodowe, 

− przygotowanie do egzaminu zawodowego, 

− pomiar dydaktyczny i ocenianie szkolne, 

− awans zawodowy nauczycieli 

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

obszar działań 
− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

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

obszar działań 
− metodyka wychowania przedszkolnego, 

− edukacja wczesnoszkolna, 

− aktywizujące metody i techniki w edukacji 
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mgr Jolanta Kubrak nauczyciel konsultant 
nr pokoju 12 e-mail: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− edukacja polonistyczna, 

− projekt edukacyjny w szkole, 

− analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 

− rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów, 

− redakcja publikacji nauczycieli – „CENne Wiadomości” 

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

obszar działań 
− innowacje pedagogiczne w szkole, 

− promocja szkoły i budowanie jej wizerunku, 

− samorząd uczniowski w szkole 

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

obszar działań 

− realizacja treści programowych edukacji wczesnoszkolnej 
oraz z informatyki, 

− zastosowania tablicy interaktywnej, 

− rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez 
eksperymentowanie i doświadczenia, 

− ocenianie wspierające rozwój ucznia w edukacji 
wczesnoszkolnej, 

− współpraca szkoły z rodzicami 

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

obszar działań 

− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− wypożyczenia międzybiblioteczne, 

− metody pracy z czytelnikiem 

mgr Anna Peza nauczyciel konsultant 

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

obszar działań 

− język polski jako obcy, 

− mediacje w szkole, 

− kompetencje społeczne,  

− praca z uczniem niedostosowanym społecznie  
lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym 

mgr Cecylia Radzewicz nauczyciel bibliotekarz 
nr pokoju 10 e-mail: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
− organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną, 

− udostępnianie i przechowywanie zbiorów, 

− metody pracy z czytelnikiem 

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

obszar działań 
− udostępnianie zbiorów, 

− informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

− metody pracy z czytelnikiem 
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mgr Grażyna Safianowska nauczyciel konsultant 
nr pokoju 6 e-mail: grazyna.safianowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

− szachy w szkole, 

− socjoterapia, arteterapia, 

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

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

obszar działań 

− historia, historia i teraźniejszość, 

− wychowanie w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− zarządzanie oświatą 

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

obszar działań 

− nowe technologie w nauczaniu, zdalne nauczanie, 

− wykorzystanie smartfonów i tabletów w szkole, 

− innowacje pedagogiczne, 

− wychowanie do wartości i kształtowanie postaw, 

− bezpieczeństwo w szkole i w Internecie, 

− organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku 

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

obszar działań 

− pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

− edukacja włączająca, 

− planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 
w szkole 

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

obszar działań 

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

− programowanie w językach Scratch i Python, 

− nowoczesne technologie w szkole: programowanie 
robotów edukacyjnych, praca z tablicą interaktywną, 
bezpieczeństwo w Internecie, 

− ochrona danych osobowych, 

− rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez 
eksperymentowanie i doświadczenia 

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

obszar działań 
− ewidencja, opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

− informacja biblioteczna i bibliograficzna, 

− metody pracy z czytelnikiem 

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

obszar działań 

− gromadzenie, ewidencja, selekcja i skontrum zbiorów 
bibliotecznych, 

− opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

− metody pracy z czytelnikiem 
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VIII. Informacja o nauczycielach doradcach metodycznych Centrum 

Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
 

Obszar działań / zakres udzielanych konsultacji: 
 

mgr Edward Dec nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego 
nr pokoju 108 e-mail: edward.dec@cen.suwalki.pl 

obszar działań: województwo 
podlaskie 

− planowanie i organizacja lekcji wychowania fizycznego, 

− opracowanie i analiza testów i sprawdzianów, 

− zapobieganie i korygowanie wad postawy, 

− pływanie na każdym etapie edukacji, 

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

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

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

− nowoczesne metody nauczania, 

− techniki improwizacji teatralnej, 

− zajęcia szachowe dla dzieci 

mgr Biruta Wojczulis nauczyciel doradca metodyczny języka litewskiego 

nr pokoju 108 e-mail: biruta.wojczulis@cen.suwalki.pl 

obszar działań: województwo 
podlaskie 

− organizacja i planowanie pracy nauczycieli języka 
litewskiego, 

− realizacja treści programowych z języka litewskiego, 

− współpraca z organizacjami litewskiej mniejszości 
narodowej, 

− współpraca z Centralną Komisją Egzaminacyjną 
w Warszawie 

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

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

− planowanie, organizowanie i wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczyciela polonisty, 

− organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń 
nauczycieli, 

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

− promowanie czytelnictwa wśród uczniów 
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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. 6393 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; 

• wypożyczenia międzybiblioteczne tradycyjne oraz dostęp online 

w systemie ACADEMICA do ponad 3,7 milionów woluminów 

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

publikacji chronionych prawem autorskim; 

• wyszukiwanie, zamawianie, rezerwację oraz prolongatę publikacji 

bibliotecznych online poprzez katalog OPAC WWW; 

• zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty; 

• możliwość wskazywania do zakupu poszukiwanej literatury w zakładce 

„Zaproponuj zakup książki” na naszej stronie internetowej lub na miejscu 

w bibliotece; 

• nieodpłatny dostęp do Internetu i odpłatne usługi ksero; 

• lekcje biblioteczne dla uczniów i nauczycieli, uzupełniające realizację 

zadań popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji 

i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

• konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną 

dla nauczycieli bibliotekarzy; 

• szkolenia dla zainteresowanych bibliotekarzy; 

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

korzystania z katalogu online zbiorów bibliotecznych. 

 

 

Informacje i zgłoszenia: 

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

 

 

 

 



Regionalny Punkt Informacyjny FRSE
Centrum Edukacji Nauczycieli

w Suwałkach

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

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



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

Zwykle roboty w edukacji postrzegane są przez pryzmat nauki
programowania, tymczasem robot Photon jest interdyscyplinarnym
narzędziem dydaktycznym. Zaprojektowano go w ten sposób, żeby
był wykorzystywany do pracy z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku
i był kontrolowany za pomocą urządzeń mobilnych oraz komputera.

NIE TYLKO PROGRAMOWANIE




