
 

Wojewódzki system informacji pedagogicznej  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Celem systemu jest zapewnienie szkołom i placówkom oświatowym dostępu do różnorodnych 

i aktualnych źródeł informacji pedagogicznej. Informacja służy wsparciu realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz procesu kształcenia  

i doskonalenia zawodowego nauczycieli. System odpowiada na potrzeby informacyjne 

użytkowników poszukujących informacji o edukacji i dla edukacji. 

 
 

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 

Minister Edukacji Narodowej ustalił następujące kierunki realizacji polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych 

ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej.  

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem 

kształcenia osób dorosłych. 

3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych. 

4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod 

kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw 

i respektowanie norm społecznych. 

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących 

egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach proponuje nauczycielom i dyrektorom szkół  

i placówek formy doskonalenia zawodowego w zakresie wynikającym z kierunków realizacji 

polityki oświatowej państwa zawarte w Informatorze o formach doskonalenia na rok szkolny 

2020/2021. 

https://cen.suwalki.pl/pliki/Informator_CEN_2020_2021_2.pdf
https://cen.suwalki.pl/pliki/Informator_CEN_2020_2021_2.pdf


Biblioteka Pedagogiczna CEN w Suwałkach gromadzi i udostępnia materiały informacyjne  

o kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa oraz o zmianach wprowadzanych  

w systemie oświaty.  

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach 
ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji 
przyrodniczej i matematycznej.  
Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

− Lekcja nie musi być nudna, czyli kilka przykładów na lekcję interaktywną, 

− Wolontariat jako forma aktywności społecznej wspierającej proces wychowawczy. 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach: 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Podstawa programowa, 
Nazwa przedmiotu nauczania z określnikiem „nauczanie”, np.: Matematyka – nauczanie, 
Samodzielność, Innowacje, Kreatywność 
 
Bibliografia: 
Rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów 
Rozwijanie przedsiębiorczości uczniów  

Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów 
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych  
i ponadpodstawowych 
 

Netografia: 
Biologia 
Chemia w szkole średniej 
Fizyka 
Historia 
Innowacje w edukacji 
Język angielski     
Język niemiecki  
Język polski  
Matematyka   
Przewodnik netograficzny dla wychowawców  
Wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych i średnich 
Reforma edukacji – informacja na stronie internetowej MEN

 

 

 

 

http://bp.cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Rozwijanie_pasji_i_zainteresowan_uczniow.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Rozwijanie_przedsiebiorczosci_uczniow_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Rozwijanie_kreatywnosci_uczniow_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wdrazanie_nowej_podstawy_programowej_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wdrazanie_nowej_podstawy_programowej_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/K.Urbanska_Biologia_w_szkole_sredniej_netografia.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/K.Urbanska_Chemia_w_szkole_sredniej_netografia.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/B.Niedzwiecka_Netografia_z_fizyki.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/E.Kozlowska_Netografia_Nauczanie_historii.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Innowacje_w_edukacji_zestawienie_bibliograficzne.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/Język%20angielski
https://cen.suwalki.pl/pdf/K.Urbanska_Jezyk_niemiecki_netografia.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/Przewodnik_netograficzny_dla_polonistow.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/B.Niedzwiecka_Netografia_matematyka.pdf
https://cen.suwalki.pl/przewodnik-netograficzny-dla-wychowawcow/
https://cen.suwalki.pl/netografia-materialow-metodycznych-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego-szkol-podstawowych-i-srednich/
https://cen.suwalki.pl/netografia-materialow-metodycznych-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego-szkol-podstawowych-i-srednich/
http://reformaedukacji.men.gov.pl/


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

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

− zaPROJEKTuj Erasmusa, 

− Wirtualne przedsiębiorstwo symulacyjne w szkole, 

− Jak skutecznie wzmacniać kompetencje kluczowe niezbędne do poruszania się 
na rynku pracy, 

− Szkolny inkubator przedsiębiorczości, 

− Relacje szkoła – pracodawca. 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Kształcenie zawodowe, 
Nauczanie dorosłych, Oświata dorosłych  
 

Bibliografia: 
Doradztwo zawodowe 
Szkolnictwo a rynek pracy  
Szkolnictwo zawodowe  
Kształcenie zawodowe od 2019 roku 
Szkolnictwo zawodowe – informacja na stronie internetowej MEN 
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - prezentacja MEN  
Reforma edukacji – kształcenie zawodowe – prezentacja MEN

 
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

− Mapa narzędziem geografa, 

− Jak zorganizować odwróconą lekcję geografii, 

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

− Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku, 

− TIK dla polonisty – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli, 

− Lektury w praktyce, 

− Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (Polonista w pracy 
zdalnej), 

− Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego (Znane i mniej znane 
metody pracy nauczyciela polonisty w nowej odsłonie – konstruowanie testu 
diagnostycznego), 

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

− Pokój zagadek w Genial.ly, 

− Pomysł na powtórkę. Atrakcyjne sposoby utrwalania znajomości lektur i gramatyki, 

− Nowy informator maturalny – bać się czy nie bać?, 

http://bp.cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Doradztwo_zawodowe_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Szkolnictwo_a_rynek_pracy_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Szkolnictwo_zawodowe_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Ksztalcenie_zawodowe_od_2019.pdf
http://reformaedukacji.men.gov.pl/tag/szkolnictwo-zawodowe
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2016/06/men_prezentacja.pdf
http://www.ziph.pl/cms/attachments/45f23ae89e425726d8ea64a4a364df1d.pdf
http://www.ziph.pl/cms/attachments/45f23ae89e425726d8ea64a4a364df1d.pdf


− Filmowa opowieść pretekstem do pracy wychowawczej, 

− SETI – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego, 

− Nearpod – interaktywne prezentacje na lekcji języka angielskiego, 

− Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki, 

− Wiosenno-świąteczne inspiracje na lekcjach plastyki i sztuki, 

− Wielkanoc – rękodzieło świąteczne, 

− Zastosowanie kamieni w pracach plastycznych, 

− Opracowywanie testów i sprawdzianów postępów ucznia, 

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

− Różnice i podobieństwa w sporcie zawodników sprawnych i z niepełnosprawnością, 

− Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wykorzystujących techniki plastyczne  
w nauczaniu, 

− Gimnastyka i zabawy paluszkowe, 

− Kolorowa ortografia, 

− Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej offline, 

− Impro w szkole – innowacja edukacyjna uczenia się przez doświadczenie artystyczne 
– część II, 

− Gry do nauki i zabawy dla najmłodszych, 

− Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej, 

− Małe, duże jajo kurze – realizacja treści wielkanocnych metodą projektu, 

− Scratch – nauka programowania dla najmłodszych, 

− Tańce w edukacji wczesnoszkolnej, 

− Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji wczesnoszkolnej, 

− Wiosenno-świąteczne inspiracje plastyczne dla najmłodszych, 

− Przedszkolaki grają w szachy, 

− Lekcje z wyobraźnią, 

− Metoda projektu edukacyjnego, 

− E-zasoby w edukacji wczesnoszkolnej, 

− Eksperymentowania ciąg dalszy – część II, 

− Bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi, 

− Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego, 

− Innowacje w praktyce nauczycielskiej, 

− Innowacje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, 

− Uczenie biznesu praktycznie – dobrym kierunkiem na innowację pedagogiczną  
w szkole, 

− Konferencja warsztatowa: Inspiracja, Współpraca, Rozwój, 

− Stany Zjednoczone dla dociekliwych – innowacja w szkole ponadpodstawowej, 

− Grywalizacja jako innowacja, 

− Gry planszowe i karciane 

− Mindfulness – uważność jako pomoc w nauczaniu i uczeniu się, 

− To, co powiesz, może zmienić świat, 

− Gry do nauki i zabawy na różnych przedmiotach, 

− Uczyć się uczenia w praktyce, 

− Motywacja – jak rozwijać samodzielność, zaangażowanie i kreatywność uczniów, 



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

− Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, 

− Garść pomysłów na rewalidację, 

− Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowymi w przedszkolu i w szkole, 

− Cztery pory roku – spotkania z arteterapią, 

− Internetowy turniej szachowy z nagrodami, 

− Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji przez szachy. 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach: 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła:, Twórczość, Myślenie 
twórcze – nauczanie, Innowacje, Kształcenie integracyjne, Dziecko -  rozwój psychofizyczny, 
Uczenie się, Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, Uczniowie o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych 

Bibliografia: 
Afazja  
Autyzm 
Czas wolny dzieci i młodzieży 
Depresja u dzieci i młodzieży 
Dysleksja i dysgrafia 
Edukacja wczesnoszkolna 
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych 
Neurodydaktyka 
Olga Tokarczuk–laureatka literackiej Nagrody Nobla za rok 2018 
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – dobre praktyki 
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów  

Stres w środowisku edukacyjnym 
Szachy 
Szybkie czytanie 
Święty Jan Paweł II –Patron Roku 2020 
Techniki zapamiętywania 
Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów 
Wychowanie nastolatków 
Zdolny uczeń 
Zespół Aspergera 

Netografia:  
Komiks w edukacji 
Metoda lekcji odwróconej 
Netografia materiałów metodycznych dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół 
podstawowych i średnich 
Przewodnik netograficzny dla wychowawców 

 

http://bp.cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Afazja_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Autyzm_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Czas_wolny_dzieci_i_mlodziezy_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Depresja_u_dzieci_i_mlodziezy_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Dysleksja_i_dysgrafia_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Edukacja_wczesnoszkolna_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/wp-content/uploads/2017/08/Edukacja_w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca_zest_bibliogr.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Neurodydaktyka_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Olga_Tokarczuk_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Popularyzacja_czytenictwa.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Rozwijanie_kompetencji_kluczowych_uczniow_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Stres_w_srodowisku_edukacyjnym_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Szachy_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/wp-content/uploads/2012/05/szybkie_czytanie.pdf
file:///C:/Users/admin/Desktop/ŚWIĘTY%20JAN%20PAWEŁ%20II%20–PATRON%20ROKU%202020
https://cen.suwalki.pl/wp-content/uploads/2012/05/techniki_zapami%C4%99tywania.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wsparcie_psychologiczno-pedagogiczne_uczniow.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wychowanie_nastolatkow.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Zdolny_uczen_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Zespol_Aspergera_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Komiks_w_edukacji.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Metoda_lekcji_odwroconej.pdf
https://cen.suwalki.pl/netografia-materialow-metodycznych-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego-szkol-podstawowych-i-srednich/
https://cen.suwalki.pl/netografia-materialow-metodycznych-dla-nauczycieli-wychowania-fizycznego-szkol-podstawowych-i-srednich/
https://cen.suwalki.pl/przewodnik-netograficzny-dla-wychowawcow/


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

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

− Dzień ochrony danych osobowych, 

− Metody pracy z tablicą i monitorem interaktywnym, 

− Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej przy użyciu prostej 
aplikacji komputerowej, 

− Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu na lekcji, 

− Edukacja zdalna a ważne relacje międzyludzkie, 

− Podstawy HTML, 

− Możesz nauczyć się wszystkiego – Khan Academy, 

− Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych, 

− Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów 
kształcenia, 

− Inkscape – program do tworzenia grafiki wektorowej, 

− Podstawy programowania w Scratch, 

− Wiosenna akademia fotografii, 

− Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu”, 

− Jak zacząć naukę programowania w szkole podstawowej, 

− Dzień pustej klasy – podchody i gry terenowe. 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach: 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Facebook, Informatyka – 
nauczanie, Informatyka - stosowanie – nauczanie,  Marketing społecznościowy, Media 
społecznościowe, Portal internetowy, Nauczanie na odległość 
 

Bibliografia: 
Aplikacje internetowe w nauczaniu  
Bezpieczeństwo w Internecie  
E-learning w edukacji 
Otwarte zasoby edukacyjne i prawo autorskie w edukacji  
TIK w edukacji  
 

Netografia: 
Doskonalenie online 
Linki do stron, portali, poradników i otwartych zasobów edukacyjnych 

 

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

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

− Agresja w szkole, 

− Wychowawca online, 

− Podstawy mediacji dla nauczycieli, 

− Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy, 

http://bp.cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Aplikacje_internetowe_w_nauczaniu_zestawienie_bibliograficzne.pdf
file:///C:/Users/CEN_2/Desktop/Bezpieczeństwo%20w%20Internecie
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/E-learning_w_edukacji_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/C.Radzewicz_Otwarte_zasoby_edukacyjne_i_prawo_autorskie_w_edukacji_w_wyborze.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/TIK_w_edukacji_-_zestawienie_tematyczne_w_w_yborze_za_lata_2009-2016.pdf
https://cen.suwalki.pl/doskonalenie-online/
https://cen.suwalki.pl/linki-do-stron-portali-poradnikow-i-otwartych-zasobow-edukacyjnych/


− Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela, 

− Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna i uczniowskich liderów, 

− Relacje w szkole – autorytet nauczyciela, 

− Rola emocji w uczeniu się, 

− Tutoring w pracy wychowawcy, 

− Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego mówienia, 

− Metoda Wspólnej Sprawy, czyli jak reagować w sytuacji przemocy, 

− Dydaktyczna i wychowawcza rola muzeów. 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej CEN w Suwałkach: 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Wychowanie do wartości, 
Przyjaźń, Miłość, Prawda, Wychowanie patriotyczne  

Bibliografia: 
Wychowanie do wartości 
Wychowanie patriotyczne  
Rozwijanie przedsiębiorczości uczniów  
Przyjaźń i miłość w literaturze dla dzieci  
Bajki terapeutyczne 
Arteterapia 
Scenariusze lekcji bibliotecznych 
Kamishibai–tradycyjny japoński sposób opowiadania bajek 
Metoda Montessori 
300. lecie Suwałk 

 

6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych 

dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 

przeprowadzanego w roku 2021. 
 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach: 
− Egzamin maturalny 2021, 

− Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021, 

− Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z matematyki  
w 2021 roku, 

− Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego w 2021 roku, 

− Egzamin maturalny 2021, 

− Matura 2023. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego, 

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

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

− Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty, 

− Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym, 

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

 

http://bp.cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wychowanie_do_wartosci.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Wychowanie_patriotyczne_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Rozwijanie_przedsiebiorczosci_uczniow_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/milosc_literatura.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Bajki_terapeutyczne_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Arteterapia_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Scenariusze_lekcji_bibliotecznych_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Kamishibai1_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/Metoda_Montessori_zestawienie_bibliograficzne.pdf
https://cen.suwalki.pl/pdf/zestawienia/300.lecie_Suwalk_zestawienie_bibliograficzne.pdf


Doskonalenie nauczycieli w regionie 
 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (Informator, System nauczania zdalnego)  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży  

 

Edukacja – badania, raporty statystyczne, programy 

Baza Dobrych Praktyk w tym Baza Narzędzi Dydaktycznych 
Cyfrowe stany przejściowe. Monitoring społeczeństwa cyfrowego marzec-czerwiec 
2020Dzieci się liczą. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa i rozwoju dzieci w Polsce 
Edukacja zdalna w czasie pandemii  
Europejski raport narkotykowy. Tendencje i osiągnięcia: 2019 
Negatywne doświadczenia młodzieży w trakcie pandemii raport z badań ilościowych 
Od mediów do rzeczywistości. Jakie ryzyka i szanse niesie ze sobą popularyzacja VR?  
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2019/2020(Informacje GUS)  
Patotreści w internecie. Raport o problemie: 2019 
Pracownie Cyfrowe – przewodnik po metodzie 
Prawnokarne sposoby walki z fake newsami 
Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w 
Polsce   
Raport z badania „Nastolatki 3.0” 
Rodzice „Nastolatków 3.0” raport z ogólnopolskiego badania społecznego 
SpołTech: ludzie, technologie, przyszłość  
Stan czytelnictwa w Polsce w 2019 roku. Wstępne wyniki  

https://cen.suwalki.pl/
https://cen.suwalki.pl/pliki/Informator_CEN_2020_2021_2.pdf
http://wpr.cen.suwalki.pl/
http://www.cen.bialystok.pl/home
https://www.cen.lomza.pl/
http://bnd.ibe.edu.pl/
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/Cyfrowe-stany-przej%C5%9Bciowe.pdf
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/07/Cyfrowe-stany-przej%C5%9Bciowe.pdf
https://fdds.pl/problem/dzieci-sie-licza-2017/
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/11/Raport_Edukacja-zdalna-w-czasie-pandemii.-Edycja-II.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001PLN_PDF.pdf
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2020/11/Negatywne-doswiadczenia-mlodziezy-w-trakcie-pandemii.-Raport-z-badan-ilosciowych-1.pdf
ttps://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/Raport_Od_mediow_do_rzeczywistosci.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20192020,1,15.html
https://fdds.pl/wp-content/uploads/2019/08/fdds-raport-patotresc-www.pdf
https://nowoczesnapolska.org.pl/wp-content/uploads/2019/05/Pracownie_Cyfrowe_przewodnik.pdf
https://centrumcyfrowe.pl/spoltech/raport-prawo-fakenews/
https://www.profilaktycy.pl/images/zasoby_pliki/ksiazka/Profilaktyka_w_szkole.pdf
https://www.profilaktycy.pl/images/zasoby_pliki/ksiazka/Profilaktyka_w_szkole.pdf
https://akademia.nask.pl/publikacje/Raport_z_badania_Nastolatki_3_0.pdf
https://kometa.edu.pl/uploads/publication/784/e0e2_A_RAPORT_DOROSLI_3_ONLINE_p.pdf?v2.8
https://centrumcyfrowe.pl/wp-content/uploads/sites/16/2020/12/RAPORT_SpolTech_Ludzie-technologie-przyszlosc.pdf
https://www.bn.org.pl/download/document/1587585168.pdf

