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Bezpieczne  
i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci.
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Drodzy Państwo, 

przekazujemy kolejny Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

z propozycją form doskonalenia nauczycieli. Opracowaliśmy go w nieco innym układzie 

treści, a mianowicie znaczna część oferty skonstruowana jest według kierunków polityki 

oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. W Informatorze znajdą też Państwo 

programy szkoleniowe obejmujące różne formy i tematy zajęć wynikające z potrzeb 

zgłaszanych przez nauczycieli. Nie zabrakło propozycji szkoleń przedmiotowych, 

a w bieżącym roku szczególne zainteresowanie nauczycieli będzie zapewne skierowane 

na nową formułę egzaminu ósmoklasisty. Zamieszczony w Informatorze indeks ułatwi 

Państwu wyszukanie poszczególnych szkoleń tematycznych. 

Tradycyjnie będziemy kontynuować wysyłanie w przesyłkach pocztowych miesięcznych 

zestawień oferowanych form doskonalenia oraz zaproszeń i innych ważnych informacji 

do poszczególnych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Zapraszamy także 

do korzystania z naszej strony internetowej, na której znajdą Państwo aktualne informacje 

dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli, oferty Biblioteki Pedagogicznej oraz inne 

informacje pedagogiczne. Zmieniona szata graficzna strony i przyjazny interfejs zapewne 

ułatwią znalezienie poszukiwanych informacji. 

Zachęcamy szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe do udziału w procesowym 

wspomaganiu ich rozwoju. Dobra współpraca zawsze jest szansą na coraz lepszą jakość pracy 

pedagogicznej. Zapraszamy dyrektorów i osoby sprawujące funkcje kierownicze 

do korzystania ze szkoleń i konferencji przygotowanych dla kadry zarządzającej, a nauczycieli 

do współpracy i dzielenia się doświadczeniami w spotkaniach sieci współpracy 

i samokształcenia. Jeżeli widzą Państwo potrzebę rozwoju w ramach innych sieci (konsultacji 

zespołowych) niż zaproponowane w Informatorze, prosimy o zgłaszanie tego do Centrum, 

a my podejmiemy się organizacji takich spotkań. 

Jestem pewna, że połączenie wysiłku wszystkich dyrektorów, nauczycieli, instytucji 

wspomagających szkoły zawsze przynosi dobre owoce – coraz lepszą jakość polskiej edukacji, 

a w wymiarze osobistym – satysfakcję z pracy i własny rozwój. 

Na progu nowego roku szkolnego wraz z całym zespołem nauczycieli konsultantów 

i bibliotekarzy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach życzę Państwu niewyczerpanych 

zasobów energii do podejmowania nowych wyzwań oraz satysfakcji z osiąganych sukcesów 

w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej. 

 

Lidia Kłoczko 

dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 
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Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 

1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości 

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność 

uczniów. 

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. 

Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne 

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

Formy doskonalenia 

I. Kierunki polityki oświatowej państwa 

1. 100. rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości 

i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów 
 

FD-1 Środowiska edukacyjne na rzecz uczczenia rocznicy Niepodległej 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 20 października 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Rola pieśni patriotycznej w drodze do niepodległości. Koncert pieśni 
patriotycznych w wykonaniu Chóru Akademickiego Uniwersytetu 
w Białymstoku pod dyrekcją prof. Edwarda Kulikowskiego. Podsumowanie 
Wojewódzkiego Konkursu Metodycznego Rok Niepodległości. 

Adresaci dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół 

Kierownik konferencji 
/prowadzący 

Lidia Kłoczko, dr Jarosław Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński 

Uwagi Konferencja odbędzie się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach 

 
 

FD-2 Ceremoniał szkolny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 18 września 2018 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 szkół, nauczyciele odpowiedzialni za ceremoniał 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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FD-3 
Tradycja Rzeczypospolitej – Grodno miasto sejmów, władców  

i wybitnych Polaków 

wyjazd studyjny liczba godzin dyd.: 16 termin: wrzesień 2018 120 zł 

Zakres szkolenia Grodno w historii Polski. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński/Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz, Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Należy posiadać paszport ważny co najmniej pół roku dłużej niż zakładany termin 
wyjazdu. Wyjazd jednodniowy. Przejazd do Grodna i powrót z Grodna autokarem. 

 

FD-4 
Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej IPN  

w Białymstoku. Spotkanie I – Rzeź Wołyńska 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: wrzesień 2018 bezpłatne 

zakres szkolenia 
Szczegółowy zakres szkolenia, po przedstawieniu przez Oddziałowe Biuro 
Edukacji Narodowej IPN, zostanie zmieszczony w ofercie form doskonalenia 
na podany miesiąc. 

adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/dr Jarosław Schabieński, Andrzej Matusiewicz 

 

FD-5 Kto Ty jesteś? – co każdy mały i duży Polak wiedzieć powinien 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 27 września 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a treści wychowania patriotycznego. Ważne 
zagadnienia patriotyczne (legendy, fakty, ciekawostki). Poradnik małego 
patrioty. 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, bibliotekarze 
i zainteresowani nauczyciele uczący historii w klasie IV szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 

FD-6 Mój patriotyczny lapbook, czyli pierwsza lekcja historii dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 2 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Lapbook jako innowacyjne narzędzie w poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu 
postaw patriotycznych u dzieci. Selekcja treści patriotycznych. Próby 
tworzenia własnych patriotycznych lapbooków pod hasłem „Kto Ty jesteś?” 

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, bibliotekarze 
i zainteresowani nauczyciele uczący historii w klasie IV szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

Uwagi 

Uczestnicy warsztatów będą mogli: 

 wziąć udział w konkursie „Kto Ty jesteś?” organizowanym przez CEN  
w Suwałkach dla uczestników tych warsztatów, 

 zorganizować podobne konkursy w szkołach. 
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FD-7 
Wartości życiowe a kształtowanie postaw patriotycznych 

– lekcja wychowawcza inaczej  

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: 3 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Diagnoza wartości życiowych uczniów. Hierarchia ważności wartości 
życiowych i przemyślenia co do ważności wartości patriotycznych. 

Adresaci wychowawcy klas 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-8 Ceremoniał pocztów sztandarowych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 9 października 2018 
40 zł  

od szkoły 

Zakres szkolenia 
Sztandar jako znak i symbol. Wykonywanie komend przy ceremoniale 
sztandarowym. Uroczystości w świątyniach. 

Adresaci poczty sztandarowe i opiekunowie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz/dr Jarosław Schabieński, oficerowie Wojska Polskiego 

Uwagi 
Poczty sztandarowe uczestniczą w szkoleniu w strojach galowych ze sztandarem. 
Szkolenie odbędzie się w Suwałkach. 

 
 

FD-9 Ceremoniał pocztów sztandarowych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 10 października 2018 
40 zł  

od szkoły 

Zakres szkolenia 
Sztandar jako znak i symbol. Wykonywanie komend przy ceremoniale 
sztandarowym. Uroczystości w świątyniach. 

Adresaci poczty sztandarowe i opiekunowie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz/dr Jarosław Schabieński, oficerowie Wojska Polskiego 

Uwagi 
Poczty sztandarowe uczestniczą w szkoleniu w strojach galowych ze sztandarem. 
Szkolenie odbędzie się w Augustowie. 

 
 

FD-10 Dzieci dla Niepodległej – metoda projektu w klasach I-III 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 23 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Praca metodą projektu – działania edukacyjne związane z obchodami  
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. 

Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność 

i innowacyjność uczniów 

Program – Warto eksperymentować 

W podstawie programowej określono, że kształcenie ogólne w szkole podstawowej 

ma na celu m.in. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność 

i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania, argumentowania i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej 

uczniów oraz motywacji do nauki.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom nowoczesnego, rozwijającego się społeczeństwa 

działającego na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, proponujemy program Warto 

eksperymentować, w którym uczestnictwo pozwoli na podniesienie umiejętności w zakresie 

kształtowania i doskonalenia kluczowych kompetencji uczniów.  

Celami programu są:  

 kształtowanie kompetencji kluczowej – uczenia się przez doświadczanie 

i eksperymentowanie,  

 nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin 

ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi,  

 ukierunkowanie działań nauczycieli na świadome nawiązywanie w pracy z uczniem 

 do zjawisk zachodzących w jego otoczeniu, 

 doskonalenie umiejętności poszukiwania, porządkowania, krytycznej analizy oraz 

wykorzystania informacji z różnych źródeł,  

 kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.  

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.  

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach. 

FD-11 Eksperymenty przyrodnicze w klasach IV-VIII 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 11 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Metoda badawcza na przyrodzie. Uczeń w roli badacza i odkrywcy. 
Planowanie, organizowanie i praktyczne przeprowadzenie doświadczeń 
i eksperymentów, zakończone wnioskowaniem. 

Adresaci nauczyciele przyrody szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 
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FD-12 Eksperymenty i symulacje matematyczne w klasach IV-VIII 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5  termin: 25 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Metoda badawcza na matematyce. Gry i symulacje matematyczne. GeoGebra 
jako źródło dynamicznych rozwiązań problemów matematycznych. 

Adresaci nauczyciele matematyki szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-13 
Doświadczenie i eksperyment na przedmiotach ogólnokształcących  

w szkole podstawowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 14 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Metoda badawcza w nauczaniu. Obserwacje, doświadczenia, 
eksperymenty na różnych przedmiotach w szkole podstawowej (np. języku 
polskim, języku obcym, historii, fizyce, chemii). Wykorzystanie tablicy 
interaktywnej i wizualizera na zajęciach. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Język polski 
 

FD-14 Planowanie pracy nad omawianiem lektury szkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 27 września 2018  10 zł 

Zakres szkolenia 
Treści programowe realizowane na podstawie lektur. Planowanie pracy 
nad omawianiem lektury na przykładzie wybranej powieści. Formy pracy 
koncentrujące uwagę ucznia na czytanym tekście. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Jolanta Kubrak  

 
 

FD-15 Wykorzystanie mnemotechnik w pracy z lekturą szkolną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 17 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Wprowadzenie do mnemotechnik. Metody i techniki efektywnego uczenia 
się, zapamiętywania i powtarzania treści programowych (np. przed 
egzaminem). Wykorzystanie mnemotechnik do zapamiętywania 
najistotniejszych treści, motywów i przesłania lektur obowiązkowych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak/Joanna Stabińska, Jolanta Kubrak 
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FD-16 Zadania otwarte na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 8 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Egzamin ósmoklasisty w systemie oceniania. Sprawdzanie, ocenianie  
i omówienie przykładowych zadań otwartych krótkiej odpowiedzi  
do tekstów literackich i nieliterackich. Sprawdzanie, ocenianie i omówienie 
przykładowych wypracowań o charakterze twórczym. Sprawdzanie, 
ocenianie i omówienie przykładowych wypracowań argumentacyjnych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak/Teresa Zaforymska (egzaminator OKE w Łomży) 

 

FD-17 Lektura obowiązkowa: Adam Mickiewicz – „Dziady” cz. II  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 18 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Jak omawiać „Dziadów” cz. II w sposób ciekawy i zgodny z podstawą 
programową. Praca z dramatem Adama Mickiewicza a przygotowanie 
uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Propozycje lekcji poświęconych 
omówieniu lektury. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 

FD-18 Przygotowanie, prowadzenie i omówienie lekcji otwartej z języka polskiego 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 25 października 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prowadzenie i omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców 
jako jedno z kryteriów oceny pracy nauczyciela mianowanego. Co należy 
wziąć uwagę przygotowując i prowadząc lekcję otwartą z języka polskiego.  

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 

FD-19 Lektura obowiązkowa: Stefan Żeromski – „Syzyfowe prace” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 8 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Przygotowanie uczniów do lektury powieści. Praca nad omawianiem 
„Syzyfowych prac” a przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 
Formy wypowiedzi konstruowane na podstawie powieści. Propozycje lekcji 
poświęconych omówieniu lektury. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 
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FD-20 Lekcje pisania: opowiadanie twórcze 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 15 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Cechy opowiadania twórczego jako formy wypowiedzi pisemnej. 
Opowiadanie twórcze na egzaminie ósmoklasisty. Przygotowanie ucznia  
do pisania opowiadania twórczego. Kryteria oceny. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak  

 
 

FD-21 
Lektura i pisanie. Formy wypowiedzi pisemnej  

inspirowane lekturą obowiązkową 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 22 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Czytanie lektur na poziomie dosłownym i metaforycznym. Wprowadzanie 
(lub utrwalanie) wybranej formy wypowiedzi (np. przemówienie, reportaż, 
rozprawka) na podstawie omawianej lektury. Wykorzystanie kart pracy 
służących zrozumieniu i analizie lektury oraz kształtowaniu umiejętności 
tworzenia wybranej formy wypowiedzi pisemnej. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-22 Tutoring w edukacji polonistycznej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 6 termin: 5 grudnia 2018 12 zł 

Zakres szkolenia 
Tutoring jako sposób kształtowania i rozwijania umiejętności ucznia. Etapy 
tutoringu szkolnego. Wykorzystanie tutoringu w kształtowaniu 
umiejętności mówienia i pisania oraz analizy tekstów poetyckich. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-23 Uczeń w roli mówcy: przemówienie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 9 stycznia 2019 10 zł 

Zakres szkolenia 
Przemówienie jako wypowiedź argumentacyjna. Cechy dobrego 
przemówienia. Praca ucznia nad przygotowaniem i wygłoszeniem 
przemówienia. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak  
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FD-24 Praca z tekstem a przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 16 stycznia 2019 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zadania wdrażające ucznia do samodzielnej pracy z tekstem. Karty pracy 
pomocne w kształtowaniu umiejętności analizy czytanego tekstu. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-25 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy 
samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15 
termin: wrzesień 2018 –
czerwiec 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Ciekawe, mniej znane metody pracy, przygotowanie ucznia do egzaminu 
ósmoklasisty, kryteria oceny pracy nauczyciela i warunki ich spełnienia, 
wsparcie merytoryczne, wymiana doświadczeń. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

Uwagi 
Pięć trzygodzinnych spotkań. Na pierwszym spotkaniu zostaną ustalone 
terminy kolejnych. 

 
 

Języki obce 
 

FD-26 Egzamin ósmoklasisty – umiejętności receptywne – bank pomysłów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 25 września 2018  30 zł  

Zakres szkolenia 

Umiejętności receptywne. Kształtowanie w uczniach umiejętności 
dogłębnego rozumienia tekstu w języku obcym oraz aktywnego 
przetwarzania informacji. Znane i nieznane techniki przygotowujące ucznia 
do egzaminu. Na rozdrożu – uczyć, czy testować? 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek/Dorota Hołownia-Dudek, Dariusz Kulesza –
Wydawnictwo Express Publishing/EGIS 
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FD-27 Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych 

konferencja Liczba godzin dyd.: 4 termin: 4 października 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Język obcy nowożytny – założenia podstawy programowej. Model 
podstawy programowej. Podstawa programowa – warianty – wyjaśnienia 
szczegółowe. Dwujęzyczność w szkole ponadpodstawowej.  
Co z programem nauczania? 

Adresaci nauczyciele języków obcych  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek/Ewelina Drozd, Wiesława Iwaniak – 
Wydawnictwo Pearson  

 
 

FD-28 Egzamin ósmoklasisty – umiejętności produktywne – bank pomysłów 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 4 termin: 10 października 2018 30 zł 

Zakres szkolenia 

Wypowiedź pisemna. Nowe wyzwanie – pełna poprawność językowa 
i ortograficzna. Analiza newralgicznych obszarów zadań egzaminacyjnych. 
Znane i nieznane techniki przygotowujące ucznia do egzaminu. 
Na rozdrożu – uczyć, czy testować? 

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek/Dorota Hołownia-Dudek, Dariusz Kulesza –
Wydawnictwo Express Publishing/EGIS 

 
 

FD-29 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach angielskiego 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 4 termin: 8 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Skuteczne narzędzia online na zajęciach z języka obcego – Quizlet, 
Duolingo, digibooki EP i inne przydatne aplikacje.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek/Dariusz Kulesza – Wydawnictwo Express 
Publishing/EGIS 

 
 

FD-30 Twórczy nauczyciel języka angielskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 11 grudnia 2018  10 zł 

Zakres szkolenia 
Jak angażować, motywować i uczyć samodzielności na lekcjach języka 
angielskiego.  

Adresaci nauczyciele języka angielskiego  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 
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Język mniejszości narodowej 
 
 

FD-31 Sieć współpracy nauczycieli języka litewskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 12 
termin: wrzesień 2018 – 
pierwsze spotkanie 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wdrażanie nowej podstawy programowej języków mniejszości 
narodowych i etnicznych. Lekcje otwarte. Wymiana doświadczeń, 
materiałów dydaktycznych. 

Adresaci nauczyciele języka litewskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 

Uwagi 
Zajęcia będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się raz 
w miesiącu. 

 
 

FD-32 Literacko-historycznym szlakiem na pograniczu litewsko-polskim 

seminarium 
wyjazdowe 

liczba godzin dyd.: 5 termin: wrzesień 2018 bezpłatne* 

Zakres szkolenia 
Nauczanie języka litewskiego, historii i geografii Litwy z wykorzystaniem 
technologii informacyjnych. Przykłady dobrej praktyki. Programy 
edukacyjne. Planowanie wycieczki szkolnej. 

Adresaci nauczyciele języka litewskiego, geografii i historii Litwy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 

Uwagi 
*Bezpłatna jest dydaktyka, natomiast nauczyciele indywidualnie pokrywają 
koszty związane z wyjazdem (przejazd, wyżywienie). 

 
 

FD-33 
Realizacja podstawy programowej w szkole podstawowej  

w kontekście egzaminu ósmoklasisty 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Analiza wymagań podstawy programowej. Realizacja podstawy 
programowej w kontekście egzaminu ośmioklasisty. Przygotowanie 
uczniów do nowej formuły egzaminu. 

Adresaci nauczyciele języka litewskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 
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Historia i wiedza o społeczeństwie 
 

FD-34 Konferencja metodyczna dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: wrzesień 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela historii i wiedzy 
o społeczeństwie w kontekście nowej podstawy programowej. Metody 
i techniki dydaktyczne proponowane jako sposoby realizacji nowej 
podstawy programowej z historii i wiedzy o społeczeństwie. Prezentacja 
materiałów dla ucznia i nauczyciela przez wydawnictwa edukacyjne. 

Adresaci nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/dr Jarosław Schabieński, Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-35 
Demokracja liberalna i demokracja nieliberalna – historia pojęć w kontekście 

nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 17 września 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Wyjaśnienie pojęć demokracja liberalna i demokracja nieliberalna. 
Przyczyny i konsekwencje współczesnych sporów politycznych wokół tych 
pojęć. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 

 
 

FD-36 Anegdoty historyczne w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 1 października 2018  bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Anegdoty historyczne z różnych epok i ich zastosowanie na lekcjach 
wychowawczych oraz przedmiotowych. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 

 
 

FD-37 
Multikulturalizm jako doktryna polityczna  

w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 22 października 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia Pojęcie multikulturalizmu. Rozwój doktryny multikulturalizmu. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 
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FD-38 
Dwory na Suwalszczyźnie – większa własność ziemska w XIX i XX wieku: 

fakty i mity 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 22 października 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Formy własności ziemskiej na Suwalszczyźnie i w Królestwie Polskim 
(1807–1944). Charakterystyka procesów na wsi: urządzenie, 
oczynszowanie, uwłaszczenie, parcelacja. Właściciele ziemscy  
– ich charakterystyka i losy.  

Adresaci nauczyciele historii i osoby zainteresowane 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

Uwagi 
Podczas szkolenia będzie możliwość zakupu wydawnictw Muzeum 
Okręgowego w Suwałkach. 

 
 

FD-39 Kontrkultura i jej konsekwencje w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 19 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia Historia kontrkultury. Jej założenia. Przejawy kontrkultury. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 

 
 

FD-40 
Międzymorze – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość  

w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 10 grudnia 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia Pojęcie międzymorza. Kulturowa i polityczna koncepcja międzymorza. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 

 
 

FD-41 Polscy pisarze wobec wyzwań XX wieku 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 7 stycznia 2019  bezpłatne 

Zakres szkolenia Pisarze wobec totalitaryzmów. Pisarze wobec PRL. 

Adresaci nauczyciele języka polskiego i historii oraz inni zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

dr Jarosław Schabieński 
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Matematyka 

FD-42 Kreatywne zabawy zachęcające uczniów do uczenia się matematyki 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Gry i zabawy wspomagające lepsze rozumienie zagadnień 
matematycznych. 

Adresaci nauczyciele matematyki uczący w klasach I-III szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marta Zaboklicka 

 

FD-43 Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki – maj 2018 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki. Wnioski 
do pracy na rok szkolny 2018/2019. 

Adresaci nauczyciele matematyki uczący w liceach ogólnokształcących i technikach 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marta Zaboklicka 

 

FD-44 Liczę na matematykę – jak rozwijać potencjał ucznia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: grudzień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Konstruktywizm w rozwoju potencjału matematycznego uczniów. 
Kreatywna matematyka. 

Adresaci nauczyciele matematyki 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marta Zaboklicka 

Akademia Nauczycieli Matematyki „bosco” 

FD-45 Akademia Nauczycieli Matematyki 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 4 x 10 
termin: wrzesień 2018 –
czerwiec 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Nauczyciel matematyki – pasjonat pracy z uczniem. Nowa formuła 
egzaminu ósmoklasisty. Uczeń zdolny i uczeń mający trudności  
w uczeniu się matematyki. 

Adresaci 
nauczyciele matematyki szkół podstawowych zainteresowani 
samokształceniem w grupie i pracą w sieci 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

s. Leokadia Ewa Wojciechowska 

Uwagi 
Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu (terminy ustalone na cały rok) 
w wymiarze 4 godzin dydaktycznych (w godz. 15.00–18.30) 
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1. Zasady organizacji i pracy: 

 zajęcia odbywają się pod kierunkiem moderatora, 

 od uczestników oczekuje się aktywności w pracy, dzielenia się wiedzą 

i doświadczeniem z innymi, 

 każde zajęcia mają swój temat, znany wcześniej uczestnikom, aby mogli się 

przygotować do aktywnego, a przez to efektywnego w nich udziału, 

 uczestnicy mogą także zgłaszać propozycje tematów zajęć lub problemów 

nauczania matematyki w szkole, 

 dołączenie do grupy jest możliwe w każdym czasie. 

2. Cele Akademii: 

 doskonalenie umiejętności samokształcenia się nauczycieli we współpracy 
z innymi, 

 podnoszenie wiedzy z zakresu matematyki, dydaktyki matematyki, psychologii, 
pedagogiki i innych dziedzin przez dzielenie się dobrymi praktykami oraz wymianę 
doświadczeń, 

 integracja środowiska nauczycieli matematyki na rzecz uczniów i ich rozwoju, 

 wzajemna pomoc w sytuacjach problemowych, 

 budzenie zapału, kreatywności, entuzjazmu w pracy z młodzieżą. 

3. Sposoby realizacji celów: 

 spotkania prowadzone przez moderatora: dzielenie się wiedzą, tworzenie 
scenariuszy zajęć, testów diagnostycznych i sprawdzających, 

 tworzenie banku materiałów edukacyjnych, scenariuszy, testów i zadań 
do wykorzystania przez grupę,  

 uczenie się z wykorzystaniem TIK, 

 spotkanie ze specjalistami według zapotrzebowania grupy, 

 wyjazdy studyjne nauczycieli, np. na wyższe uczelnie, współpraca z wyższymi 
uczelniami i innymi instytucjami edukacyjnymi. 

4. Propozycja tematów zajęć: 

Lp. Tematyka 

1. Nauczyciel matematyki – pasjonat pracy z uczniem. 

2. 
Nauczyciel ciągły odkrywca ucznia, czyli o indywidualizacji w edukacji 
matematycznej. 

3. Najlepszy podręcznik matematyki – otoczenie ucznia. 

4. Twierdzenie Jasia, czyli o odkrywaniu na lekcjach matematyki. 

5. 
Rysuję zadanie – wykorzystanie rysunku w kształceniu umiejętności 
matematycznych. 

6. Dyskalkulia – matematyka inaczej. 

7. Królowa, która służy – kompetencje matematyczne na innych przedmiotach. 

8. Pół szklanki jest pełne – indywidualna diagnoza osiągnięć ucznia. 

9. „Uczeń (zdolny), który ciągle czegoś chce”. 

10. 
Czy wszyscy uczniowie „słabi” są słabi, czyli skąd się biorą trudności w uczeniu 
się matematyki. 

11. Piknik matematyczny z niematematyczną dyrekcją w Różanymstoku. 

oraz tematy zaproponowane przez nauczycieli. 
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Wychowanie fizyczne 
 
 

FD-46 Dokumentowanie wyjazdów na zawody i obozy sportowe 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: wrzesień 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Podstawy prawne dotyczące wyjazdu i udziału uczniów w zawodach 
i obozach sportowych. Zasady i obowiązki nauczyciela związane 
z dokumentowaniem wyjazdów – zgody, formularze, instrukcje. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

 
 

FD-47 Speedball w szkole – innowacja XXI wieku 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 11 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Historia, zasady, niezbędne akcesoria gry w speedball. Technika gry 
w speedball na lekcjach wychowania fizycznego – zajęcia praktyczne. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski/Przemysław Wolan – Prezes Federacji Speedball 
Polska 

 
 

FD-48 Lekcje wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Pomysły na aktywne i ciekawe zajęcia wychowania fizycznego w sytuacji 
braku obiektów sportowych. Przykłady dobrych praktyk: gry i zabawy 
sportowe. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

 
 

FD-49 Lekcje wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Pomysły na aktywne i ciekawe zajęcia wychowania fizycznego w sytuacji 
braku obiektów sportowych. Przykłady dobrych praktyk: gry i zabawy 
sportowe. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 
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FD-50 Zimowe zajęcia sportowe „Młodzi zdobywcy gór na Suwalszczyźnie” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: styczeń 2019 10 zł 

Zakres szkolenia 
Organizacja i przygotowanie miejsca do przeprowadzenia podstawowych 
ćwiczeń nauki jazdy na nartach. Dekalog narciarza. 

Adresaci nauczyciele wychowania fizycznego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Marcin Orzechowski 

Uwagi 
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na stoku Dąbrówka lub Szelment 
za dodatkową opłatą. 

 
 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 
 

FD-51 Kolorowa ortografia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 4 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Istota kolorowej ortografii i przykłady jej stosowania. Ćwiczenia, zabawy 
i gry dydaktyczne wspierające dzieci w nauczaniu i uczeniu się ortografii. 
Innowacyjne propozycje nauczania ortografii w klasach I-III. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-52 Baw się z nami z literami 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 10 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liter. Litery 
w wybranych alternatywnych metodach nauczania. Zabawy i gry na 
wprowadzanie i utrwalanie liter. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-53 Baw się z nami w origami – inspiracje jesienne 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 5 termin: 17 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawy składania papieru w sztuce origami. Jesienne elementy 
dekoracyjne z wykorzystaniem sztuki origami. Wymiana doświadczeń.  

Adresaci 
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, techniki i inni 
zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

Uwagi 
Spotkania odbędą się 4 razy w roku (jesień, zima, wiosna, lato). Kolejne 
terminy zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania. 

 

FD-54 EduMATRIX – programujemy przyszłość 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 17 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Realizacja treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej 
z zakresu matematyki, informatyki, środowiska. Stymulowanie rozwoju 
zdolności, doskonalenie umiejętności matematycznych, algorytmicznych 
oraz programistycznych, takich jak: czytanie i interpretacja znaków 
alfanumerycznych, liczenie i stosowanie operatorów do działań 
arytmetycznych oraz instrukcji zawierających elementy myślenia 
algorytmicznego, programowania.  

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 

FD-55 Scratch – nauka programowania dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 24 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Scratch – wprowadzenie języka programowania, który umożliwia małym 
dzieciom tworzenie na ekranie własnych historii i animowanych kartek 
okolicznościowych. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 

FD-56 Eksperymenty i zabawy badawcze – część I 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 24 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a eksperymentowanie. Wszystko o wodzie 
i powietrzu. Zabawy i eksperymenty z wodą, jajkiem i powietrzem.  

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-57 Inspiracje muzyczne, plastyczne i ruchowe 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 26 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rola zabawy w podstawie programowej. Inspiracje i pomysły na integrację 
grupy. Zabawy i gry muzyczne, plastyczne oraz ruchowe. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej. 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska/Jadwiga Krzyżewska, Krystyna Gabrel 

 
 

FD-58 Photo Story – tworzymy cyfrową opowieść 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 7 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Tworzenie multimedialnego pokazu zdjęć (filmu) wraz z napisami, narracją 
i podkładem muzycznym z wykorzystaniem zdjęć i prac plastycznych uczniów.  

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-59 Aplikacje komputerowe w nauczaniu wczesnoszkolnym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 15 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Programy edukacyjne wspierające realizację treści nauczania z zakresu 
edukacji polonistycznej, matematycznej, plastycznej i informatycznej. 
Bezpłatne zasoby internetowe. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-60 Kodowanie i programowanie w klasach I-III bez komputera 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 19 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Interdyscyplinarne miejsce programowania w klasach I–III. Organizacja 
różnorodnych form aktywności dzieci (wizualnych, słuchowych, 
kinestetycznych) z wykorzystaniem liczmanów, klocków, mat, gier 
planszowych, materiału naturalnego – bez użycia komputerów. 
Wprowadzenie dzieci w świat pojęć, np. sekwencje, planowanie działania, 
logiczny ciąg. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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FD-61 Matematyka na wesoło 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 26 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Gry i zabawy matematyczne z wykorzystaniem wierszy i prostych pomocy 
dydaktycznych, wspomagające rozwój kompetencji matematycznych 
uczniów w młodszym wieku szkolnym. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-62 Baw się z nami i z liczbami 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 28 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawa programowa a metodyka wprowadzania liczb. Liczby 
w „Dziecięcej matematyce”. Zabawy i gry na wprowadzanie liczb. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-63 Cudze chwalić pożytecznie – swoje obowiązek 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 4 grudnia 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia. Historia wybranych tradycji 
i zwyczajów, np. choinki, Mikołaja, szopki. Dekoracje i ozdoby świąteczne. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-64 Zabawy i tańce integracyjne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 5 grudnia 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zabawy muzyczne, plastyczne i ruchowe integrujące grupę. Tańce 
integracyjne: kockocspolka, taniec integracyjny, zimowa poleczka, bujany. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska/Jadwiga Krzyżewska, Danuta Jedynasty – Szkoła 
Podstawowa nr 9 w Suwałkach 
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Innowacje 
 
 

FD-65 Działalność innowacyjna integralnym elementem pracy szkoły 

konferencja liczba godzin dyd.: 5 termin: 18 września 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Działalność innowacyjna i eksperymentalna – akty prawne. Doskonalenie 
warsztatu nauczyciela: inspiracje i innowacje. „Pokazać – przekazać” – 
przykłady dobrych praktyk. Edukacja pozaszkolna i jej rola w działalności 
szkoły. Inicjatywność i przedsiębiorczość jako kompetencje kluczowe. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/Dorota Hołownia-Dudek, Andrzej Matusiewicz, dr Jarosław 
Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński 

 

FD-66 Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na lekcji 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: 10 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Poznanie funkcjonalności aplikacji, które warto zainstalować w smartfonie 
i tablecie z Androidem – obsługa i konfiguracja urządzenia. Przykłady 
wykorzystywania smartfonu i tabletu do nauki, przekazywania wiedzy 
i rozwijania kreatywności. Wizualizacja treści nauczania podczas lekcji 
za pomocą tabletu połączonego z telewizorem lub projektorem. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 

FD-67 Modyfikacja programów nauczania to też innowacja 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Dostosowanie programów nauczania do warunków i potrzeb szkoły. 
Realizacja podstaw programowych. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 

FD-68 Innowacje w praktyce nauczycielskiej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 6 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Jak opracować i wdrożyć innowację pedagogiczną. Opis i dokumentacja 
innowacji. 

Adresaci nauczyciele mianowani i dyplomowani ubiegający się o ocenę pracy 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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FD-69 
Upowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w tym przygotowywanie 

autorskich publikacji z zakresu oświaty 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 13 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Formy i sposoby upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych. Zasady 
opisu dobrych praktyk. Przygotowanie autorskiej publikacji z zakresu 
oświaty. 

Adresaci nauczyciele dyplomowani ubiegający się o ocenę pracy  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-70 Programowanie z eTwinningiem 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
termin:  
listopad – grudzień 2018, 
styczeń 2019 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z FSRE i podany 
w miesięcznej ofercie doskonalenia nauczycieli. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/Gracjana Więckowska – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Uwagi Seminarium odbędzie się w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. 

 
 

FD-71 
Lapbookowy zawrót głowy  

– jak przygotować „książkę do czytania na kolanach”? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 25 września 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Lapbook jako innowacyjne narzędzie w poszerzaniu wiedzy i kształtowaniu 
zainteresowań uczniów. Zasady tworzenia „książki na kolanach”. 
Próby tworzenia niezbędnych elementów do własnych lapbooków  
(teczka, kieszonki, skrytki itp.) 

Adresaci nauczyciele szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

Uwagi 

Uczestnicy warsztatów będą mogli: 

 wziąć udział w konkursie „Lapbookowy zawrót głowy” 
organizowanym przez CEN w Suwałkach dla uczestników tych 
warsztatów,  

 zorganizować podobne konkursy w szkołach. 
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FD-72 Magiczne pudełko – ciekawe pomysły na pomoce dydaktyczne 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 5 grudnia 2018 20 zł 

Zakres szkolenia 
Lekcja powtórzeniowa ad hoc. Pomysły na opracowanie i wykorzystanie 
samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych. Własna grafika 
w kilka minut. Wymiana doświadczeń. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-73 Metoda indywidualnej i grupowej pracy z uczniami: tutoring 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 12 grudnia 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Tutoring jako sposób kształtowania i rozwijania umiejętności ucznia. Etapy 
tutoringu szkolnego. Przykłady wykorzystania tutoringu w praktyce szkolnej. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-74 
Projekt edukacyjny skuteczną metodą realizacji podstawy programowej  

w szkole podstawowej 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Projekt edukacyjny – strategią dydaktyczną. Etapy/kroki projektu 
edukacyjnego i sposób ich przeprowadzania. Łączenie wiedzy 
i umiejętności przedmiotowych i kluczowych. 

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-75 Wiedza czy umiejętności? Kompetentny uczeń w szkole XXI wieku 

warsztaty  Liczba godzin dyd.: 4 Termin: 21 listopada 2018  10 zł 

Zakres szkolenia 
Analiza 8 kompetencji w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady.  
Uczenie przez doświadczanie – rodzaje aktywności rozwijające 
kompetencje kluczowe. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek  
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FD-76 
Kompetencje kluczowe – jak je realizować w połączeniu  

z podstawą programową? 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Podstawa programowa a kompetencje kluczowe. Metody stosowane 
w rozwijaniu kompetencji kluczowych. Technologie informacyjno-
komunikacyjne w procesie nauczania/uczenia się. Planowanie lekcji 
z uwzględnieniem wybranych kompetencji kluczowych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-77 Pomiędzy sztuką a opisem. Fotografia jako źródło wiedzy i interpretacji świata 

konferencja liczba godzin dyd.: 5 termin: styczeń 2019 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Fotografia w szkolnej edukacji historycznej. Szkoła w obiektywie uczniów. 
Miejsce fotografii w badaniach humanistycznych. Fotografia jako narzędzie 
pedagogiczne. Przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-78 Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Założenia prawne dotyczące realizacji zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się. Komponenty umiejętności uczenia się kształtowane i rozwijane 
podczas zajęć. Metody rozwijające twórcze myślenie. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-79 Jak wyzwolić pomysłowość ucznia? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 27 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Działania nauczyciela a motywacja ucznia. Diagnozowanie poszczególnych 
typów inteligencji i wykorzystanie jej wyników w planowaniu rozwoju 
indywidualnego wychowanków. Elementy mnemotechniki w pobudzaniu 
kreatywności. Prezentacja ćwiczeń rozwijających kreatywność ucznia. 

Adresaci nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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FD-80 Ciekawe lekcje wychowawcze – metody i formy pracy z klasą 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: 5 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Metody i formy pracy wychowawcy z klasą. Wykorzystanie różnorodnych 
sposobów integracji uczniów oraz metod uatrakcyjniających godziny 
do dyspozycji wychowawcy klasy. 

Adresaci wychowawcy klas IV-VIII szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Iwona Nowak 

 
 

Samorząd uczniowski 
 
 

FD-81 Planowanie pracy samorządu uczniowskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
termin: 26 września 2018; 
g. 10.00–13.30 

160 zł 

Zakres szkolenia 
Analiza dobrych praktyk działalności samorządu uczniowskiego. 
Generowanie pomysłów na działalność samorządu uczniowskiego. 
Ustalenie kalendarza działalności samorządu uczniowskiego. 

Adresaci 
opiekunowie samorządu uczniowskiego i przedstawiciele samorządu 
uczniowskiego szkoły – w warsztatach uczestniczy 1 lub 2 opiekunów 
samorządu i 13 lub 14 przedstawicieli samorządu uczniowskiego szkoły 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński/Andrzej Matusiewicz, Jarosław Cezary Słabiński 

Uwagi Warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab. 

 
 

FD-82 Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna i uczniowskich liderów 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 17 października 2018 bezpłatne 

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

Adresaci opiekunowie samorządu uczniowskiego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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Szachy w szkole 
 
 

FD-83 Szachy – gra dydaktyczna 

kurs liczba godzin dyd.: 24 
termin:  
wrzesień – listopad 2018 

50 zł 

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

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-84 Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: wrzesień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Projekt edukacyjny „Edukacja przez szachy w szkole”. Zasady i reguły gry 
szachowej. Wykorzystanie elementów gier w programach nauczania. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-85 Szachy – doskonalenie umiejętności 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Debiuty i końcówki. Strategia i taktyka szachowa. Środki dydaktyczne 
wykorzystywane w dydaktyce. 

Adresaci nauczyciele i szkolni instruktorzy szachowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-86 Organizacja szkolnych turniejów szachowych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: styczeń 2019 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie i organizacja szkolnych turniejów szachowych, programy 
kojarzeń. 

Adresaci nauczyciele i szkolni instruktorzy szachowi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 
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Specjalne potrzeby edukacyjne 
 

 

FD-87 Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 24 września 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zasady konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno-
Terapeutyczngo (IPET). Analiza zgodności IPET z aktualnymi wymogami 
prawa.  

Adresaci nauczyciele szkół podstawowych konstruujący IPET-y 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Iwona Nowak 

Uwagi Na zajęcia należy przynieść tworzone IPET-y. 

 
 

FD-88 
Edukacja włączająca – praktyczne wskazówki do pracy nie tylko z uczniem  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

warsztaty liczba godzin dyd.: 8 
termin: 26 września  
i 3 października 2018 

16 zł 

Zakres szkolenia 
Uczeń w edukacji włączającej. Od wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 
dziecka do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.  
Rola nauczyciela i pedagoga specjalnego w edukacji włączającej. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

Uwagi 2 spotkania po 4 godz. dyd. 

 
 

FD-89 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 15 
termin: 10 października 2018 
– I spotkanie 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Kim jest nauczyciel wspomagający? Zakres działań i dokumentacja pracy. 
Rola nauczyciela wspomagającego przy konstruowaniu Indywidualnego 
Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. Bieżące problemy nauczyciela 
wspomagającego. 

Adresaci nauczyciele wspomagający 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  

Uwagi 

Sieć funkcjonuje w oparciu o plan pracy przygotowany przez konsultanta 
z uwzględnieniem potrzeb jej uczestników. 
5 spotkań po 3 godz. dydaktyczne w ciągu roku szkolnego  
(terminy zostaną ustalone podczas pierwszego spotkania). 

 

 



33 
 

 

FD-90 
Jak realizować w szkole zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach  

poradni psychologiczno-pedagogicznej? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach poradni psychologiczno-
pedagogicznej. Orzeczenia a Indywidualny Program Edukacyjno-
Terapeutyczny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  

 
 

FD-91 Uczeń zdolny czy uczeń trudny? – dylematy współczesnego nauczyciela  

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Sposoby identyfikacji ucznia zdolnego. Jak zachęcić ucznia zdolnego 
do pracy? Metoda projektu jako punkt wyjścia motywujący do działania. 
„Pierwsza pomoc” udzielana uczniowi zdolnemu.  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-92 Uczeń z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Identyfikacja objawów u uczniów z podejrzeniem zespołu Aspergera. 
Kryteria i proces diagnostyczny. Uczeń z zespołem Aspergera – wskazówki 
praktyczne dla nauczycieli. Codzienne trudności dziecka z zespołem 
Aspergera.  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-93 Profilaktyka uzależnień behawioralnych 

seminarium  liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Uzależnienia behawioralne: charakterystyka, etiologia, mechanizmy. 
Interwencja kryzysowa w uzależnieniach behawioralnych. Czynniki 
chroniące i czynniki ryzyka. Działania profilaktyczne w szkole. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  
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FD-94 Odpowiadanie na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych 

szkolenie liczba godzin dyd.: 4 termin: grudzień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Uczeń zdolny – aspekty prawne. Identyfikacja i wybrane narzędzia 
diagnozy uzdolnień. Organizacja kształcenia uczniów zdolnych. Propozycje 
ćwiczeń dla uczniów zdolnych. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-95 Uczeń migrujący w klasie – jak z nim pracować 

szkolenie liczba godzin dyd.: 6 termin: 14 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Wybrane problemy dwujęzyczności. Nauczanie języka polskiego w trakcie 

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

metodę na poszczególnych przedmiotach.  

Adresaci 
nauczyciele pracujący w klasach z uczniami migrującymi (obcokrajowcami, 
ale także dziećmi polskimi powracającymi z zagranicy ze słabą znajomością 
języka polskiego).  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-96 
Planowanie rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się  

o kolejny stopień awansu zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 6 września 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Zasady i formy planowania rozwoju na ścieżce awansu zawodowego 
nauczyciela. Powinności nauczycieli w czasie stażu wg poszczególnych 
stopni awansu. Projektowanie planu rozwoju przez poszczególne grupy 
nauczycieli – stażyści, kontraktowi, mianowani. 

Adresaci 
nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani rozpoczynający staż 
na kolejny stopień awansu zawodowego 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 
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FD-97 
Wolontariat w szkole – czyli jak stworzyć atrakcyjną ofertę  

szkolnego koła 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prawne aspekty angażowania uczniów w działania wolontarystyczne. 
Oferta wolontariatu – jak ją przygotować? Inspiratorium wolontariusza. 
Z doświadczeń wolontariuszy – przykłady dobrej praktyki. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 

FD-98 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli WDŻ 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 3 termin: 9 listopada 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Diagnoza potrzeb użytkowników sieci. Ustalenie planu działania. Promocja 
nowości wydawniczych. Opracowywanie materiałów pomocniczych 
do zajęć. Wymiana doświadczeń – przykłady dobrych praktyk. 

Adresaci nauczyciele wychowania do życia w rodzinie 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

Uwagi Terminy kolejnych spotkań zostaną ustalone z uczestnikami. 

 

FD-99 Kurs kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 10 termin: 27 października 2018 20 zł 

Zakres kursu 

Organizacja krajoznawstwa i turystyki, rodzaje i formy krajoznawstwa 
i turystyki. Przygotowanie i dokumentowanie obozu wędrownego 
i wycieczki szkolnej. Zasady bezpieczeństwa i higieny na obozach 
wędrownych i wycieczkach szkolnych. Przepisy prawne. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik kursu 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 

FD-100 Wprowadzenie do mediacji szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 16 termin: listopad 2018 100 zł 

Zakres szkolenia 

Zastosowanie mediacji jako metody rozwiązywania konfliktów szkolnych. 
Przebieg postępowania mediacyjnego. Prowadzenie mediacji szkolnych 
(np.: uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel, nauczyciel – rodzic i innych).  
Warsztat superwizyjny dla mediatorów. 

Adresaci dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki/Anna Ficek – Stowarzyszenie Mediatorów Polskich 
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3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy 

z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego 
 
 

FD-101 Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego 

konferencja liczba godzin dyd.: 3 termin: 20 września 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zmiany w organizacji kształcenia. Podstawy programowe kształcenia 
w zawodach. Dostosowanie struktury placówek umożliwiających uzyskanie 
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.  

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, branżowych 
szkół I stopnia i techników 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-102 Współpraca szkół zawodowych, pracodawców i samorządów lokalnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin:  
wrzesień – grudzień 2018 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Współpraca szkół zawodowych, pracodawców i samorządów w zakresie 
Praktycznej Nauki Zawodu, egzaminów zawodowych, programów 
nauczania, klas patronackich itp. Klaster Edukacyjny. 

Adresaci 
pracodawcy i ich pracownicy, dyrektorzy i kierownicy PNZ szkół 
zawodowych, przedstawiciele samorządów miejskich i powiatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-103 Skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe 

konferencja liczba godzin dyd.: 4 termin: 25 września 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zmiany strukturalno-programowe w oświacie. Podstawa programowa. 
Warunki realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego. Programy 
nauczania i materiały wspierające prowadzenie zajęć.  

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, branżowych 
szkół I stopnia i techników 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 
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FD-104 Wizerunek szkoły w środowisku lokalnym – strategie promocji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie zasad marketingu w budowaniu pozytywnego wizerunku 
szkoły w środowisku lokalnym. Strategie promocji i kreowania wizerunku 
szkoły/placówki. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-105 Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 4 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawy prawne doradztwa edukacyjno-zawodowego. Budowa 
Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. Sposoby zapewnienia 
uczniom wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

Adresaci 
nauczyciele szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, branżowych 
szkół I stopnia i techników 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-106 Lekcja otwarta jako przykład upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
termin:  
październik – grudzień 2018 

bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Poznanie możliwości stosowania nowych metod i środków w kształceniu 
zawodowym. 

Adresaci nauczyciele przedmiotów zawodowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński  

 
 

FD-107 Motywowanie uczniów w szkole zawodowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: grudzień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Czynniki wpływające na efekty uczenia się, motywy i style uczenia się, 
metody i techniki nauczania. 

Adresaci nauczyciele szkół zawodowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 
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FD-108 
Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: grudzień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych ucznia. Warsztat 
diagnostyczny doradcy zawodowego w pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. Indywidualny Plan Działania. 

Adresaci doradcy zawodowi w szkołach podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska/Andrzej Staszczyk 

 

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. 

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych 

w sieci 

Program – Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli 

Program obejmuje metody pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych (TIK) i praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK w procesie 

edukacyjnym.  

Cele programu:  

 promowanie kreatywnego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, 

 rozwijanie umiejętności myślenia komputacyjnego, 

 doskonalenie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.  

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.  

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach.  

 
 

FD-109 Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora interaktywnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 15 
termin: 26 września,  
3 i 10 października 2018 

30 zł 

Zakres szkolenia 
Przygotowanie zestawu z tablicą interaktywną do pracy. Podstawowe 
narzędzia. Tworzenie plansz interaktywnych. Tworzenie lekcji, ćwiczeń 
z wykorzystaniem multimediów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwagi cykl trzech pięciogodzinnych spotkań 
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FD-110 Fotoksiążka – ciekawy sposób utrwalania pracy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 17 października 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Zakładanie konta w serwisie. Wybieranie projektu. Wstawianie 
i formatowanie zdjęć. Wstawianie opisów wydarzeń, dedykacji 
i komentarzy. Zlecanie wydruku. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 

FD-111 Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 6 termin: 18 października 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Wymagania Rządowego programu „Aktywna Tablica”. Lekcje otwarte. 
Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami 
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas 
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach.  

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Uwagi 
Terminy spotkań stacjonarnych sieci: 18.10.2018, 12.12.2018, 10.04.2019, 
plus terminy lekcji otwartych zaproponowanych przez uczestników sieci. 

 

FD-112 Podstawy programowania w Scratch 

warsztaty liczba godzin dyd.: 8 
termin: 30 października  
i 6 listopada 2018 

16 zł 

Zakres szkolenia 
Przybliżenie, na przykładach, czym dokładnie jest algorytm. Tworzenie 
prostych programów w środowisku programowania Scratch. Przykłady 
zastosowań pobudzających aktywność uczniów. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-113 Metody pracy z tablicą i monitorem interaktywnym 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 21 listopada 2018 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 
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FD-114 
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej  

przy użyciu prostej aplikacji komputerowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 termin: 22 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Projektowanie prezentacji za pomocą darmowego oprogramowania 
w serwisie Canva. Wstawianie własnych zdjęć lub korzystanie z bezpłatnych 
zasobów. Wstawianie i edycja tekstu. Współpraca przy projektowaniu 
prezentacji. Tworzenie plakatu i kartki okolicznościowej (100. rocznica 
odzyskania niepodległości) z wykorzystaniem gotowego układu. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-115 Ozobot w edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 28 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawy teoretyczne z zakresu programowania. Zastosowania Ozobota 
w edukacji interdyscyplinarnej. Przykłady zadań wykorzystujących robota 
do rozwiązania konkretnego problemu na lekcji. 

Adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk/Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-116 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 termin: 17 grudnia 2018 bezpłatne 

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

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-117 Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 5 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Tworzenie materiałów edukacyjnych online. Wspieranie zajęć lekcyjnych 
edukacją w „chmurze” – Dropbox, Google, LearningApps. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 
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FD-118 
Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy  

i sprawdzanie efektów kształcenia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: 14 listopada 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Bezpłatne aplikacje komputerowe i portale internetowe umożliwiające 
mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie ich zaangażowania 
podczas nauki. Tworzenie quizów i gier edukacyjnych. Gamifikacja. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

II. Zarządzanie szkołą i placówką oświatową 
 

FD-119 Procesowe wspomaganie rozwoju szkoły, przedszkola, placówki oświatowej 

konferencja liczba godzin dyd.: 3 termin: 11 września 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Kierunki polityki oświatowej państwa a rozwój szkoły. Wnioski z nadzoru 
pedagogicznego jako drogowskazy rozwoju. Wnioski z podsumowania 
wspomagania szkół w roku szkolnym 2017/2018, plany na rok 2018/2019. 
Dyskusja. 

Adresaci dyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko/Lidia Kłoczko, Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-120 Co powinniśmy wiedzieć w szkole o RODO? 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 19 września 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Regulacje prawne. Zasady przetwarzania danych osobowych. Obowiązki 
szkoły w zakresie przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych – 
prowadzenie rejestrów, rodzaje zabezpieczeń, dokumentowanie. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-121 Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 25 września 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Innowacje w szkole w nowej rzeczywistości prawnej. Szkolne procedury 
i dokumenty związane z innowacjami. Innowacyjność nauczycieli jako 
element oceny ich pracy. 

Adresaci dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 
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FD-122 Uczniowie z doświadczeniem migracji w szkole 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 2 października 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Uczeń migrujący w szkole – nowe wyzwanie. Uwarunkowania prawne 
i materiały dla nauczycieli. Nauczanie języka polskiego w trakcie zajęć 
z różnych przedmiotów. 

Adresaci 
dyrektorzy szkół, w których uczą się dzieci migrujące (obcokrajowcy, ale 
także dzieci polskie powracające z zagranicy ze słabą znajomością języka 
polskiego). 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-123 Ewaluacja wewnętrzna – jak ją dobrze przygotować i przeprowadzić 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: październik 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 

Planowanie i projekt ewaluacji wewnętrznej – formułowanie pytań 
kluczowych i kryteriów aksjologicznych. Metody badawcze – budowanie 
narzędzi ewaluacyjnych. Sposoby jakościowej i ilościowej analizy oraz 
prezentacji danych w raporcie. Raport z ewaluacji – formułowanie 
wniosków i rekomendacji. 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy, zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 

 
 

FD-124 Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – obserwacja zajęć 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Realizacja nadzoru pedagogicznego w szkole – zakres, formy, metody. 
Nadzór pedagogiczny a ocena pracy nauczycieli. Budowanie narzędzi 
do obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli. 

Adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i przedszkoli 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 
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III. Realizowane programy 

Program – Aktywnie i kreatywnie na lekcjach religii 

Specyfiką nauczania religii w szkole jest to, że odbywa się ono w oparciu o programy 

opracowane i zatwierdzone przez właściwe władze kościołów i związków wyznaniowych.  

8 czerwca 2018 r., podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, została 

przyjęta nowa Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK). 

Wchodzi ona w życie 1 września 2019 r. wraz z nowym programem nauczania religii.  

Treści Podstawy zostały skorelowane z treściami innych przedmiotów szkolnych, 

uwzględniają również dynamikę przemian współczesnego polskiego społeczeństwa. 

Program, uwzględniając zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego  

w Polsce, skoncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem 

konkretnych metod pracy z uczniem oraz będzie próbą odpowiedzi na potrzeby nauczycieli 

religii. 

Cele programu:  

 przygotowanie do wdrażania nowej Podstawy programowej katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce, 

 doskonalenie umiejętności przygotowania lekcji religii pod względem metodycznym, 

formalnym i merytorycznym, 

 wykorzystywanie w warsztacie pracy nauczyciela religii nowoczesnych technologii. 

Adresaci: nauczyciele religii 

Autor programu: Grzegorz Kalejta 

 

FD-125 Nowa podstawa programowa katechezy 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 termin: wrzesień 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego. Analiza 
wymagań podstawy programowej. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-126 Obraz i dźwięk na katechezie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: wrzesień 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Podstawowe narzędzia do obróbki dźwięku, grafiki i filmu. Wykorzystanie 
bezpłatnych aplikacji do edycji grafiki, dźwięku i filmu. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 
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FD-127 Sieć współpracy nauczycieli religii 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 12 
termin: wrzesień 2018  – 
czerwiec 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Wdrażanie nowej podstawy programowej. Dzielenie się doświadczeniem 
i dokonaniami. Opracowywanie materiałów dydaktycznych. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-128 Misje w Kościele 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: październik 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Misje – historia i teraźniejszość. 
100. rocznica ogłoszenia Listu Apostolskiego „Maximum Illud”. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-129 Atrakcyjne sposoby przekazywania wiedzy na lekcjach religii 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018  10 zł 

Zakres szkolenia 
Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach religii. 
Przygotowanie własnych materiałów na lekcje religii. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-130 Nowy program duszpasterski (2019–2022) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Nowy program duszpasterski „Eucharystia – źródło, szczyt i misja 
Kościoła”. Chrzest i bierzmowanie – sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. 
Eucharystia – tajemnica wyznawana, tajemnica celebrowana oraz 
wezwanie do świętowania i apostolatu. 

Adresaci nauczyciele religii 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 
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Program – Wykorzystanie platformy edukacyjnej do pracy z uczniem 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

W centrum procesu edukacyjnego powinien być uczeń i jego indywidualne potrzeby. 

Różnorodność uczniów stwarza potrzebę optymalizowania oferty edukacyjnej, dostosowanie 

jej do indywidualnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Zadaniem nauczycieli powinno być 

takie dostosowanie metod i form kształcenia, aby w jak największym stopniu zminimalizować 

braki wynikające z organicznych możliwości uczniów, a jednocześnie rozwijać te talenty, 

które pozwolą na osiągnięcie sukcesu. Warto do tego wykorzystać możliwości, jakie oferuje 

nam współczesna technologia, w tym możliwości platformy edukacyjnej. 

Cele programu : 

 przeanalizowanie zadań nauczyciela pracującego z uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

 przybliżenie metod i form pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

 przedstawienie e-nauczania jako sposobu wzbogacenia zestawu metod i form pracy, 

 przygotowanie nauczycieli do wykorzystania platformy edukacyjnej do pracy 

z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Adresaci: nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Liczba godzin: 20 

Autorzy programu: Joanna Stabińska, Jarosław Cezary Słabiński 

Informacje o realizacji programie: 

 program należy realizować w całości, 

 możliwa jest realizacja programu dla stałej grupy nauczycieli z wybranej szkoły. 

FD-131 
Wykorzystanie platformy edukacyjnej do pracy z uczniem  

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

szkolenie  liczba godzin dyd.: 20 
termin: 5 listopada 2018 
– I spotkanie 

40 zł 

Zakres szkolenia 

Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
w szkole ogólnodostępnej. Interpretacja zaleceń zawartych w opiniach 
i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznej (z uwzględnieniem 
nauczania indywidualnego i zindywidualizowanej ścieżki kształcenia). 
Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów: 
z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
mających trudności w uczeniu się, zdolnych. E-nauczanie w praktyce 
szkolnej. Wykorzystanie zasobów platformy edukacyjnej do pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Tworzenie materiałów 
adresowanych do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Zakładanie kursu na platformie edukacyjnej – dodawanie zadań 
i zamieszczanie plików na platformie edukacyjnej. 

Adresaci nauczyciele pracujący z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska/Joanna Stabińska, Jarosław Cezary Słabiński 

Uwagi 
Szkolenie będzie realizowane w czterech częściach. Termin kolejnych 
spotkań zostanie ustalony podczas pierwszych zajęć. 
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Program – Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom 
 
 
Jest to kontynuacja programu realizowanego w ubiegłym roku szkolnym. 

Cele programu:  

 wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

 wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną, 

 prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo. 

Adresaci:  

 nauczyciele bibliotekarze, 

 nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych, 

 uczniowie (klasy szkolne z opiekunami). 

 

FD-132 Encyklopedie i słowniki źródłem informacji bezpośredniej 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień – grudzień 
2018 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami encyklopedii i słowników. 
Wyszukiwanie potrzebnych informacji w słownikach – ćwiczenia w grupie. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Rutkowska 

 
 

FD-133 
Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające uczniom bibliotekę 

pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2018 –
styczeń 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Droga książki od zakupu do czytelnika. Zbiory i usługi biblioteczne. Warsztat 
informacyjny biblioteki. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-134 Jak powstaje książka 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2018 –
styczeń 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Zawody ludzi związanych z powstawaniem książki. Ciekawostki związane 
z książką. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna Wiesława Urbańska/Grażyna Zawadzka 
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FD-135 E-booki i audiobooki – książki elektroniczne 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
termin: wrzesień 2018 –
styczeń 2019 

bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Przedstawienie różnych form książek: drukowanej, e-booków 
i audiobooków. Zalety i wady książek elektronicznych. Pokaz ciekawych 
stron WWW z darmowymi e-bookami. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna Romanowska 

 
 

FD-136 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

Liczba godzin dyd.: 6 termin: październik 2018 bezpłatna 

Zakres szkolenia 

Diagnoza potrzeb użytkowników sieci. Ustalenie planu działania. 
Tworzenie materiałów dydaktycznych. Wymiana doświadczeń. Zespołowe 
nabywanie nowych umiejętności i wiedzy. Poszukiwanie sposobów 
radzenia sobie z problemami. 

Adresaci nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych i pedagogicznych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz/Katarzyna Wiesława Urbańska, Cecylia Radzewicz 

Uwagi Termin spotkania zostanie ustalony po zebraniu się grupy. 

 
 

FD-137 
Podróż z Nurtem Rzeki na podstawie obrazkowej książki kamishibai  

Magdaleny Zarębskiej i Karoliny Szopy „Bajka o Wiśle” 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 termin: październik 2018  bezpłatna 

Zakres szkolenia 
Teatrzyk kamishibai jako forma rozwijania kompetencji czytelniczych 
i językowych dzieci. Budzenie wrażliwości dzieci na piękno przyrody oraz 
kształtowanie szacunku do historii Polski. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka/Beata Niedźwiecka, Elżbieta Kozłowska 

 

 

FD-138 Poznajemy regionalnych twórców kultury 

spotkanie autorskie liczba godzin dyd.: 1 termin: listopad 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
„Zasłużeni dla miasta Suwałki” – spotkanie autorskie z Grażyną Serafin i jej 
najnowszą książką dla dzieci. 

Adresaci nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Elżbieta Kozłowska/Elżbieta Kozłowska, Beata Niedźwiecka 
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FD-139 Kamishibai: teatr ilustracji – jak pracować z tekstem? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 termin: listopad 2018 10 zł 

Zakres szkolenia 
Wpływ ilustracji i głośnego czytania na rozwój czytelnictwa u małego 
dziecka. Historia i technika kamishibai oraz sposoby jej wykorzystania  
w pracy z dziećmi. Tworzenie opowiadania i przekładanie go na obraz. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele  

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-140 
Wyszukiwanie zbiorów bibliotecznych w elektronicznej bazie OPAC WWW, 

czytelni IBUK Libra oraz cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 16 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Doskonalenie umiejętności korzystania z katalogu elektronicznego OPAC 
WWW, czytelni IBUK Libra i cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej 
Academica. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Rutkowska 

 
 

FD-141 Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 19 listopada 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Zagrożenia w sieci. Bezpieczny profil na Facebooku. Nadużywanie mediów 
i uzależnienie od nich. Rola bibliotekarza w promowaniu bezpieczeństwa 
w sieci. 

Adresaci zainteresowani bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna Wiesława Urbańska /Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska 

Uwagi 
Seminarium odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym  
w Augustowie, ul. Wyszyńskiego 3 

 
 

FD-142 Jak dokumentować pracę biblioteki szkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 6 grudnia 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencja wpływów i ubytków, 
selekcja i skontrum zbiorów. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Zawadzka/Katarzyna W. Urbańska, Grażyna Zawadzka 
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FD-143 
Bibliograficzne bazy danych i biblioteki cyfrowe w pracy nauczyciela  

(nie tylko) bibliotekarza 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 termin: 13 grudnia 2018 bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Lektury szkolne online: Wolne Lektury, Cyfrowa Biblioteka Narodowa 
POLONA, Polska Biblioteka Internetowa, Wirtualna Biblioteka Literatury 
Polskiej. Blogi bibliotekarskie ogólne i specjalistyczne. E-książki. Katalogi 
ogólnopolskie: NUKAT, KARO, BN. Bibliografie ogólne: BZCz, Wspólna Baza 
Artykułów z Gazet i Tygodników. Bibliografie specjalne. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz 
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Formularz zgłoszenia na formę doskonalenia 
 

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

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami. 
 

Tytuł formy doskonalenia  

Kierownik formy  

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. Adres e-mail  

6. Nr telefonu  

7. Nazwa i adres szkoły/placówki  

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) 
posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu 
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezes UODO. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN 
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1591) oraz zawiera niezbędne 
dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną 
usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa 
w szkoleniu; w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została 
wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym. 
Powyższe dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
zakwalifikowania na szkolenie, wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania zaświadczenia (o ile dotyczy).  
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. szkolenie. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, 
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz 
nie będą przekazywane do państw trzecich. 
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji i udziału w ww. szkoleniu. 

TAK    NIE 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie się 
na kurs jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas 
szkolenia, w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach 
CEN w Suwałkach, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach(art. 81 ust. 
1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 
 

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

FD-144 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą 

kurs kwalifikacyjny liczba godzin dyd.: 210 termin: wrzesień 2018 – maj 2019 1100 zł 

Zakres kursu 

Przywództwo edukacyjne w szkole. Przywództwo dla uczenia się 

i rozwoju indywidualnego. Polityka oświatowa – dyrektor jako lider 

w środowisku. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie strategiczne 

w kontekście prawnym, społecznym i finansowym. Zarządzanie własnym 

rozwojem zawodowym.  

Adresaci 

nauczyciele zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do zajmowania 

stanowisk kierowniczych w oświacie, wicedyrektorzy nieposiadający 

takich kwalifikacji  

Kierownik kursu 

/prowadzący  

Lidia Kłoczko/Jan Bielecki, Lidia Kłoczko, Andrzej Matusiewicz, 

dr Jarosław Schabieński, Jarosław Cezary Słabiński 

Uwagi 

Kurs kończy się złożeniem pracy dyplomowej obejmującej wybrane 

zagadnienie tematyczne z zakresu programu kursu. 

Możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach. 

 
 
 

FD-145 Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka obcego 

kurs kwalifikacyjny liczba godzin dyd.: 240 
termin:  

październik 2018 – maj 2019 
1700 zł 

Zakres kursu 

Rozwój psychofizyczny dziecka młodszego w kontekście nauczania 

języka obcego. Metody nauczania języków obcych. Przygotowanie 

otoczenia sprzyjającego wczesnemu nauczaniu języka obcego. 

Nauczanie języka obcego w przedszkolu oraz na etapie 

wczesnoszkolnym oparte na działaniu. Podejście narracyjne 

we wczesnym kształceniu językowym. Animacje i techniki dramowe 

we wczesnym nauczaniu języka obcego. Techniki rozwijania i integracji 

sprawności oraz wprowadzania elementów języka. Ocenianie. 

Kształcenie językowe – fonetyka języka angielskiego. Praktyki.  

Adresaci 
nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, 

zainteresowani nauczyciele 

Kierownik kursu 

/prowadzący 
Dorota Hołownia-Dudek/eksperci i specjaliści 

Uwagi Możliwość opłaty za kurs w dwóch ratach. 
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FD-146 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

kurs liczba godzin dyd.: 80 
termin:  
wrzesień – grudzień 2018 

300 zł 

Zakres kursu 
Psychologia. Pedagogiczne aspekty nauczania i wychowania. Metodyka 

zajęć praktycznych. Praktyka pedagogiczna 

Adresaci 

Uczestnikami kursu mogą być pracodawcy, pracownicy, osoby prowadzące 

indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna 

i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia. 

Kierownik kursu 
/prowadzący 

Grzegorz Wilczyński/eksperci i specjaliści 
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Formularz zgłoszenia na kurs kwalifikacyjny 
 

Uwaga! Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami. 
 

Nazwa kursu kwalifikacyjnego  

1. Imię (imiona)  

2. Nazwisko  

3. Data urodzenia  

4. Miejsce urodzenia  

5. Adres e-mail  

6. Nr telefonu  

7. Adres do korespondencji  

8. Nazwa i adres szkoły/placówki  

9. Poziom i kierunek wykształcenia  

 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach informuje, że zgodnie z rozporządzeniem 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 (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) 
posiada Pani/Pan prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada 
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu 
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezes UODO. 
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych 
za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cen.suwalki.pl. Zakres przetwarzanych danych wynika z rozporządzenia MEN 
z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1591) oraz zawiera niezbędne 
dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki. Pani/Pana dane: w wersji elektronicznej – zostaną 
usunięte po upływie jednego miesiąca po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego oraz wystawieniu świadectwa ukończenia 
kursu kwalifikacyjnego; w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym 
została wyrażona niniejsza zgoda), a następnie będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie 
publicznym. Powyższe dane osobowe są zbierane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz 
zakwalifikowania na kurs, wystawienia faktury (o ile dotyczy) i wydania świadectwa ukończenia kursu. 
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rekrutacji na ww. kurs. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, 
nie będą udostępniane innym odbiorcom, za wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność pocztową i kontrolną oraz nie 
będą przekazywane do państw trzecich. 
Zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu 
rekrutacji i udziału w ww. kursie kwalifikacyjnym. 

TAK    NIE 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzega sobie prawo wykonywania zdjęć z przebiegu szkolenia. Zgłoszenie się 
na kurs jest jednoznaczne z zezwoleniem uczestnika na użyczenie wizerunku w charakterze zrobionych zdjęć podczas kursu, 
w którym uczestniczył i nie będzie iścił sobie praw finansowych ani prawnych do ich wykorzystania w publikacjach CEN 
w Suwałkach, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach(art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 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 godz. dydaktycznych. 

2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych – 8 godz. dydaktycznych. 

3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych  

– 8 godz. dydaktycznych. 

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

zadania tej służby – 32 godz. dydaktyczne. 

5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP  

– 16 godz. dydaktycznych. 

6. Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

– 8 godz. 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 
Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać 
się we współczesnej szkole 

3 Jan Bielecki 

2 
Mediacje w szkole/placówce jako narzędzie 
rozwiązywania konfliktów 

3 Jan Bielecki 

3 
Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji 
na lekcji 

3 Jan Bielecki 

4 Organizacja pracy zespołowej nauczycieli w szkole 3 Jan Bielecki 

5 Mózg ucznia miejscem pracy nauczyciela 4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

6 
Wiedza czy umiejętności? Kompetentny uczeń w szkole 
XXI wieku 

4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

7 Ocenienie kształtujące – jak  wspierać ucząc? 4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

8 Kompetencja kluczowa – umiejętność uczenia się 4 
Dorota Hołownia-

Dudek 

9 
Jak organizować procesy edukacyjne w sposób 
sprzyjający uczeniu się? 

10 
Dorota Hołownia-

Dudek 

10 
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej – 
projekt, narzędzia, analiza danych, raport 

4 Lidia Kłoczko 

11 
Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie 
strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej 

4 Lidia Kłoczko 

12 
Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju 
uczniów – w ramach spotkania 30 minutowa prelekcja 
dla rodziców o współpracy ze szkołą 

2 Lidia Kłoczko 

13 
Metoda indywidualnej i grupowej pracy z uczniami: 
tutoring 

3 Jolanta Kubrak 

14 Egzamin ósmoklasisty – formuła od roku 2019 i 2022 3 Jolanta Kubrak 

15 
Projekt edukacyjny w szkole podstawowej – 
przygotowanie metodologiczne 

3 
Jolanta Kubrak, 

Andrzej 
Matusiewicz 

16 Uczeń migrujący w szkole i klasie 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

17 Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

18 Rodzice i nauczyciele – partnerstwo dla dobra dziecka 4 
Danuta Moroz 

Andrzej Staszczyk 

19 
Wykorzystanie informacji zwrotnej w komunikacji 
z rodzicami 

3 
Danuta Moroz 

Andrzej Staszczyk 
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20 
Ciekawe lekcje wychowawcze – propozycje metod pracy 
z uczniami na godzinach do dyspozycji wychowawcy 

3 Iwona Nowak 

21 Rodzice w szkole 3 
dr Jarosław 

Schabieński 

22 Wychowanie patriotyczne – jak budować tożsamość 3 
dr Jarosław 

Schabieński 

23 
Zasady organizacji uroczystości – ceremoniał, 
precedencja, dress code 

3 
dr Jarosław 

Schabieński 

24 Ocenianie kształtujące 3 
dr Jarosław 

Schabieński 

25 
Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać 
do wartości 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

26 
Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy 
i sprawdzanie efektów kształcenia 

2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

27 Sposoby zapobiegania cyberprzemocy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

28 Co powinniśmy wiedzieć w szkole o RODO? 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

29 Efektywna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole 3 Joanna Stabińska 

30 Jak pomóc dziecku w nauce? 3 Joanna Stabińska 

31 
Przemoc w rodzinie ucznia – obowiązki szkoły w ramach 
procedury „Niebieska Karta” 

2 Joanna Stabińska 

32 
Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu 
Doradztwa Zawodowego 

4 Andrzej Staszczyk 

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

34 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

3 Andrzej Staszczyk 

35 
Bezpieczeństwo w szkole. Odpowiedzialność prawna 
nauczycieli 

3 Andrzej Staszczyk 

36 
Tworzenie i modyfikacja szkolnego programu nauczania 
dla zawodu 

10 Andrzej Staszczyk 

37 
Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej 
lub bloga przez zespół 

15 Andrzej Staszczyk 

38 
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora 
interaktywnego 

15 
Andrzej Staszczyk 

Danuta Moroz 

39 Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących 5 
Grzegorz 

Wilczyński 
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Formularz zgłoszenia doskonalenia zawodowego nauczycieli 

w szkole/przedszkolu 
 
 
 
.................................................... 
(pieczęć szkoły/przedszkola/placówki) 

Szkoła/przedszkole/placówka ..................................................................................................... 
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 www.cen.suwalki.pl oraz 
innych serwisach prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach. 

 
 
 

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

 

  

                                                           
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/placówce oświatowej, 

 wolontariat w szkole, 

 innowacje pedagogiczne, 

 program eTwinning 

mgr Dorota Hołownia-Dudek nauczyciel konsultant 
nr pokoju 101 e-mail: dorota.holownia@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 ocenianie kształtujące, wspierające rozwój ucznia, 

 umiejętności i kompetencje kluczowe w świetle nowej 
podstawy programowej, 

 dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce, 

 metodyka nauczania języka angielskiego, 

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

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

obszar działań 

 nauczanie religii w szkole, 

 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, 

 nauczanie techniki w szkole 

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

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

obszar działań 

 edukacja polonistyczna, 

 nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły, 

 planowanie pracy dydaktycznej, stosowanie metod 
rozwijających aktywność uczniów, 

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

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

 awans zawodowy nauczycieli 

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

obszar działań 
 metodyka wychowania przedszkolnego, 

 edukacja wczesnoszkolna, 

 aktywizujące metody i techniki w edukacji 

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

obszar działań 

 edukacja polonistyczna, 

 projekt edukacyjny w szkole podstawowej, 

 analiza wyników egzaminów zewnętrznych, 

 rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów 

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 Iwona Nowak nauczyciel konsultant 

nr pokoju 2 e-mail: iwona.nowak@cen.suwalki.pl 

obszar działania 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

 nauczanie religii,  

 praca wychowawcza w szkole, 

  innowacje pedagogiczne 

mgr Marcin Orzechowski nauczyciel konsultant 

nr pokoju 1 e-mail: marcin.orzechowski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
 wychowanie fizyczne, 

 promocja aktywnego, zdrowego stylu życia 

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

obszar działań 
 organizacja i zarządzanie biblioteką szkolną, 

 udostępnianie i przechowywanie zbiorów, 

 metody pracy z czytelnikiem 

mgr Barbara Rutkowska nauczyciel bibliotekarz 

nr pokoju 10 e-mail: barbara.rutkowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 
 wypożyczenia międzybiblioteczne, 

 udostępnianie zbiorów, 

 informacja bibliograficzna i biblioteczna 

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 

dr Jarosław Schabieński nauczyciel konsultant 
nr pokoju 12 e-mail: jaroslaw.schabienski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 realizacja treści programowych z historii i WOS  
w szkole podstawowej oraz przygotowanie szkół 
ponadpodstawowych do zmian programowych, 

 działania w zakresie szkolnych i pozaszkolnych form 
aktywizacji uczniów, 

 szkoła i jej funkcjonowanie w kręgu interesariuszy 
zewnętrznych 

mgr Jarosław Cezary Słabiński wicedyrektor, nauczyciel konsultant 

nr pokoju 109 e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, wykorzystanie tabletów w szkole, 

 innowacje pedagogiczne, 

 wychowanie do wartości, bezpieczeństwo w szkole 
i w Internecie, 

 organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku, 

 koordynowanie merytoryczne Podlaskiej Platformy 
Edukacyjnej 

mgr Joanna Stabińska nauczyciel konsultant 

nr pokoju 2 e-mail: joanna.stabinska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

 edukacja włączająca, 

 planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych 
w szkole 
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mgr inż. Andrzej Staszczyk nauczyciel konsultant 

nr pokoju 101 e-mail: andrzej.staszczyk@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 realizacja treści programowych z informatyki,  
w tym zastosowania tablicy interaktywnej 
i programowanie robotów, 

 rozwijanie kompetencji kluczowych 
poprzez eksperymentowanie i doświadczenia, 

 organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia 
zawodowego, doradztwo edukacyjno-zawodowe 

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 inż. Grzegorz Wilczyński nauczyciel konsultant 
nr pokoju 6 e-mail: grzegorz.wilczynski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 organizacja i prowadzenie doskonalenia nauczycieli 
kształcenia zawodowego, kształcenie zawodowe, 

 edukacja przez szachy w szkole 

 marketing edukacyjny, promocja i wizerunek szkoły 

mgr Biruta Wojczulis nauczyciel konsultant 
nr pokoju 101 e-mail: biruta.wojczulis@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach z litewskim językiem nauczania, 

 współpraca z organizacjami litewskiej mniejszości 
narodowej, 

 realizacja treści programowych z języka litewskiego 
w szkole podstawowej i w liceum ogólnokształcącym 

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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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. 1650 e-booków; 

wśród publikacji znajduje się literatura przydatna dla nauczycieli 

z zakresu dydaktyki i wychowania, poradniki, książki popularnonaukowe, 

podręczniki akademickie, słowniki, literatura faktu, reportaże  

i „coś do poczytania” dla każdego; 

 dostęp do 256 egzemplarzy książek zakupionych dzięki otrzymanemu 

dofinansowaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” – 

Priorytet 3 (lista książek jest dostępna na stronie internetowej Centrum); 

 wypożyczenia międzybiblioteczne tradycyjne oraz dostęp online 

w systemie ACADEMICA do 2 516 287 woluminów zdigitalizowanych 

zbiorów Biblioteki Narodowej, w tym do ponad miliona publikacji 

chronionych prawem autorskim; 

 wyszukiwanie, zamawianie, rezerwację oraz prolongatę publikacji 

bibliotecznych online poprzez katalog OPAC WWW; 

 zestawienia bibliograficzne na zamówienie dla pracowników oświaty; 

 możliwość wskazywania do zakupu poszukiwanej literatury poprzez 

wypełnienie formularza „Zaproponuj zakup książki” na stronie 

internetowej placówki lub na miejscu w bibliotece; 

 nieodpłatny dostęp do Internetu i skanera. Wydruki zeskanowanych 

dokumentów są odpłatne; 

 lekcje biblioteczne dla uczniów uzupełniające realizację zadań 

popularyzujących czytelnictwo, poszukiwanie informacji i wykorzystanie 

technologii komputerowych; 

 konsultacje z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką szkolną 

dla nauczycieli bibliotekarzy; 

 szkolenia dla zainteresowanych bibliotekarzy; 

 szkolenia nauczycieli, w Państwa szkołach lub na terenie Centrum, 

w zakresie korzystania z katalogu online zbiorów bibliotecznych. 

 

Informacje i zgłoszenia: 

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



Książki i czasopisma

Multimedia

Katalog online 

Cyfrowe 
wypożyczenia 
międzybiblioteczne 

Czytelnię 
online

Zestawienia 
bibliograficzne

Wspomaganie 
rozwoju szkół

Biblioteka Pedagogiczna  
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

oferuje:



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

tel. 87 5670328, 5657858
e-mail: cen@cen.suwalki.pl       www.cen.suwalki.pl

Laboratorium Innowacji i-Lab – to niekonwencjonalne miejsce spotkań i pracy  
grupowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów, wyzwalające kreatywność  

uczestników, wspierające generowanie innowacyjnych rozwiązań.

Zajęcia w Laboratorium Innowacji są adresowane do wszystkich, którzy chcą wykorzystać  
potencjał interdyscyplinarnych zespołów w zakresie kreowania i poszukiwania  

innowacyjnych rozwiązań dotyczących zarządzania zmianą, określania kierunków  
rozwoju, planowania działań, generowania nowych propozycji programowych i promocji.




