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i kształtowanie
patriotycznych
postaw uczniów.

Wdrażanie nowej
podstawy
programowej
kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność,
kreatywność i innowacyjność uczniów.

Kształcenie
zawodowe oparte
na ścisłej
współpracy
z pracodawcami.
Rozwój doradztwa
zawodowego.

Rozwijanie
kompetencji
cyfrowych uczniów
i nauczycieli.
Bezpieczne
i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów
dostępnych w sieci.

ORGANIZACJA KURSÓW, KONFERENCJI, WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, SEMINARIÓW, KONSULTACJI, ZAJĘĆ OTWARTYCH

Drodzy Państwo,
publikujemy Informator Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach z propozycją
form doskonalenia nauczycieli na drugi semestr bieżącego roku szkolnego. Układ treści
jest podobny jak w pierwszym semestrze, czyli zasadnicza oferta wpisuje się w kierunki
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019.
W Informatorze znajdą też Państwo różne formy i tematy zajęć, wynikające
z potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli. Zamieszczony indeks tematyczny ma na celu
ułatwienie wyszukania poszczególnych szkoleń.
Kontynuujemy wysyłanie miesięcznych zestawień oferowanych form doskonalenia
w postaci wydruków oraz zaproszeń i innych ważnych informacji do poszczególnych
szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Serdecznie proszę Państwa Dyrektorów
o udostępnianie ich nauczycielom w zarządzanych placówkach.
Dyrektorów
zainteresować

szkół

i

placówek

kwietniowym

oświatowych,

szkoleniem

dotyczącym

jako

pracodawców,

zmian

w

chcę

prowadzeniu

dokumentacji pracowniczej, zasad tworzenia dokumentacji czasu pracy pracowników
oraz elektronicznego prowadzenia dokumentacji. Szkolenie będzie prowadzone przez
Łukasza Prasołka, asystenta sędziego w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw
Publicznych Sądu Najwyższego.
Szczególną uwagę Państwa kieruję na nową formę szkoleniową, którą zaczynamy
wprowadzać od bieżącego semestru, a jest nią webinarium, czyli rodzaj internetowego
seminarium, umożliwiającego przekazywanie informacji i komunikację między
prowadzącym spotkanie a uczestnikami za pomocą wirtualnych narzędzi.
Zapraszamy także do korzystania z naszej strony internetowej, na której znajdą
Państwo aktualne informacje dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli, oferty
Biblioteki Pedagogicznej Centrum, komunikaty oraz inne informacje przydatne w pracy
pedagogicznej.
W rozpoczętym 2019 roku życzę Państwu sukcesów zawodowych, pomyślności
w życiu osobistym oraz wdzięczności uczniów i wychowanków za wysiłki wkładane
w kształtowanie młodego pokolenia.

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 podstawy 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
seminarium

Ceremoniał szkolny
liczba godzin dyd.: 3

termin: 19 lutego 2019

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

FD-2
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Kto Ty jesteś? – co każdy mały i duży Polak wiedzieć powinien
liczba godzin dyd.: 5

termin: 12 marca 2019

10 zł

Podstawa programowa a treści wychowania patriotycznego. Ważne
zagadnienia patriotyczne (legendy, fakty, ciekawostki). Poradnik małego
patrioty.
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, bibliotekarze
i zainteresowani nauczyciele uczący historii w klasie IV szkoły podstawowej
Jadwiga Krzyżewska
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FD-3
warsztaty
Zakres szkolenia

Ceremoniał pocztów sztandarowych
40 zł
od szkoły
Sztandar jako znak i symbol. Wykonywanie komend przy ceremoniale
sztandarowym. Uroczystości w świątyniach.
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2019

Adresaci

poczty sztandarowe i opiekunowie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / oficerowie Wojska Polskiego

Uwagi

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

2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność
i innowacyjność uczniów
Historia i wiedza o społeczeństwie

FD-4
seminarium

Polska Gierka na przykładzie funkcjonowania województwa suwalskiego
liczba godzin dyd.: 3

termin: 11 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

System mobilizacji społecznej. Sytuacja społeczna i gospodarcza.

Adresaci

nauczyciele historii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku)

FD-5
seminarium

Melodie i pieśni historyczne
liczba godzin dyd.: 3

termin: 11 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Pieśni i melodie europejskie oraz amerykańskie.

Adresaci

nauczyciele historii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku)
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FD-6

Polskie Kresy w pamięci historycznej i literackiej

seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: 8 kwietnia 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Kresy w pamięci literackiej i historycznej.

Adresaci

nauczyciele historii i inni zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz / dr Jarosław Schabieński (Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej w Białymstoku)

FD-7

Przed wyborem podręczników – prezentacja oferty wydawnictw edukacyjnych

seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: 21 maja 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Jak wybrać dobry podręcznik? Obudowa dydaktyczna podręczników –
materiały dla ucznia. Prezentacje wybranych podręczników.

Adresaci

nauczyciele historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / przedstawiciele wydawnictw edukacyjnych

Język polski

FD-8
warsztaty

Uczeń interpretuje dzieło sztuki
liczba godzin dyd.: 5

termin: 21 lutego 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Interpretacja dzieła sztuki jako „programowa” umiejętność ucznia.
Terminy plastyczne pomocne w analizie obrazu, rzeźby, grafiki, fotografii.
Przekaz dzieła sztuki i jego interpretacja. Przykłady zadań egzaminacyjnych
opartych na tekstach ikonicznych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-9
warsztaty

Lekcje z poezją – od lektury do interpretacji
liczba godzin dyd.: 5

termin: 11 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wiersz w analizie lekcyjnej. Metody pracy z tekstem poetyckim. Funkcje
zastosowanych w utworze środków stylistycznych. Interpretacja, czyli
odkrywanie znaczeń wiersza.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak
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FD-10
warsztaty

W klasie I czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum –
nowe tendencje i wyzwania
liczba godzin dyd.: 8

termin: 16 marca 2019

20 zł

Zakres szkolenia

Nowe zapisy w podstawie programowej do liceum i technikum. Lektury,
które pojawią się po raz pierwszy. Funkcje zagadnień z nauki o języku
w nauczaniu języka polskiego według nowej podstawy programowej.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak / Maria Bartnicka (Miejski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Białymstoku)

FD-11
szkolenie

Artykuł problemowy jako uczniowska wypowiedź argumentacyjna
liczba godzin dyd.: 4

termin: 28 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Artykuł problemowy jako quasi-rozprawka. Zasady tworzenia argumentu.
Budowa artykułu i jego słownictwo. Przykłady ćwiczeń i zadań
kształtujących umiejętność pisania artykułu problemowego.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-12
szkolenie

Kompetencje kluczowe w edukacji polonistycznej
liczba godzin dyd.: 4

termin: 11 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Kompetencje kluczowe a treści programowe z języka polskiego w szkole
podstawowej. Kształcenie kompetencji kluczowych w edukacji
polonistycznej – przykłady lekcji i pomocne metody.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak

FD-13
szkolenie

Prezentacja multimedialna jako podstawa lekcji języka polskiego
liczba godzin dyd.: 5

termin: 15 maja 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Cechy prezentacji będącej podstawą lekcji języka polskiego. Dobre praktyki
w tworzeniu i stosowaniu prezentacji. Opracowanie prezentacji
multimedialnych przydatnych w realizacji treści programowych.

Adresaci

nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jolanta Kubrak
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Języki obce
FD-14
konferencja

Podstawa programowa w (nie)całkiem nowej odsłonie
liczba godzin dyd.: 3

termin: 11 lutego 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Omówienie sposobów realizacji zakresu merytorycznego wynikającego
z założeń nowej podstawy programowej. Warunki realizacji nowej
podstawy programowej przy pomocy dostępnych materiałów
dydaktycznych. Praktyczne porady i wskazówki do wykorzystania
‘przy tablicy’.

Adresaci

nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego szkół ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek, Nadia Gołowaczyk i Anna Drozd (Wydawnictwo
Pearson)

FD-15
warsztaty

Od nieświadomej niekompetencji do nieświadomej kompetencji
na lekcjach języków obcych
liczba godzin dyd.: 4

termin: 21 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Rozwijanie u uczniów kompetencji w zakresie wielojęzyczności.
Kształtowanie postaw, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności
praktycznych na lekcjach języków obcych. Personalizacja uczenia (się) –
uczeń i jego potrzeby w centrum. Aktywność, zaangażowanie i świadomość
ucznia kluczem do nabywania kompetencji kluczowych – analiza
przykładów.

Adresaci

nauczyciele języków obcych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek

Język mniejszości narodowej
FD-16
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Sieć współpracy nauczycieli języka litewskiego
termin: 25 lutego 2019 –
bezpłatna
pierwsze spotkanie
Wdrażanie nowej podstawy programowej języków mniejszości
narodowych i etnicznych. Nauczanie języka z wykorzystaniem technologii
informacyjnych. Lekcje otwarte. Organizowanie konkursów
lituanistycznych. Wymiana doświadczeń i materiałów dydaktycznych.
liczba godzin dyd.: 15

Adresaci

nauczyciele języka litewskiego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Biruta Wojczulis

Uwagi

Zajęcia będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się raz
w miesiącu.
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FD-17
seminarium

25-lecie Wydawnictwa „Aušra” w Puńsku
liczba godzin dyd.: 5

termin: 19 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Z kart historii wydawnictwa „Aušra” w Puńsku. Przegląd wydawnictw
(wystawa). Nowe podręczniki i inne środki dydaktyczne dla szkół
mniejszości litewskiej. Podręcznik języka litewskiego dla klasy VIII –
propozycje treści podręcznika.

Adresaci

nauczyciele szkół z litewskim językiem nauczania

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Biruta Wojczulis

Matematyka

FD-18
seminarium

Kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów
II etapu edukacyjnego
liczba godzin dyd.: 3

termin: 12 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Rozwiązywanie wybranych zadań – prowadzenie dowodu
matematycznego. Przykłady zadań z dowodami krok po kroku.
Rola wyobraźni przestrzennej w kształtowaniu pojęć geometrycznych.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

FD-19
seminarium

Lekcje matematyki w branżowej szkole I stopnia
liczba godzin dyd.: 3

termin: 9 kwietnia 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Sposoby realizacji wybranych zagadnień podstawy programowej
z matematyki w szkole branżowej. Wspieranie sukcesu ucznia
w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Dobre praktyki uczestników
szkolenia – wymiana doświadczeń.

Adresaci

nauczyciele matematyki branżowych szkół I stopnia

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący
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FD-20
seminarium

Wdrożenie nowej podstawy programowej z matematyki
w szkole ponadpodstawowej
liczba godzin dyd.: 3

termin: 21 maja 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Akty prawne dotyczące wprowadzenia nowej podstawy programowej
z matematyki. Struktura nowej podstawy programowej i jej rola w procesie
nauczania. Planowanie pracy dydaktycznej nauczyciela matematyki
na podstawie treści nowej podstawy programowej – wybrane zagadnienia.

Adresaci

nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

Kierownik konferencji
Waldemar Jabłoński
/prowadzący

Wychowanie fizyczne

FD-21
warsztaty

Zimowe zajęcia sportowe „Młodzi zdobywcy gór na Suwalszczyźnie”— cz. II
liczba godzin dyd.: 4

termin: 13 lutego 2019

Zakres szkolenia

Nauka i doskonalenie podstawowych technik jazdy na nartach.
Bezpieczeństwo na stoku narciarskim.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

10 zł

Kierownik konferencji
Marcin Orzechowski
/prowadzący
Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć na stoku Dąbrówka lub Szelment
Uwagi
za dodatkową opłatą.
FD-22
szkolenie

Nie tylko „zbijak”, czyli gry i zabawy ruchowe
liczba godzin dyd.: 3

termin: marzec 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Kreatywne pomysły na aktywny udział uczniów na zajęciach z wychowania
fizycznego.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik konferencji
Marcin Orzechowski
/prowadzący
FD-23
szkolenie

Lekcje wychowania fizycznego poza salą gimnastyczną — cz. II
liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2019

10 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik konferencji
Marcin Orzechowski
/prowadzący
13

FD-24
szkolenie

Ultimate-frisbee. Aktywność w duchu fair play
liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Historia, zasady, przepisy i sędziowanie oraz niezbędne akcesoria do gry
w ultimate. Gry i zabawy w nauczaniu ultimate na lekcjach wychowania
fizycznego – zajęcia praktyczne.

Adresaci

nauczyciele wychowania fizycznego

Kierownik konferencji
Marcin Orzechowski
/prowadzący

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

FD-25
warsztaty

Kodowanie i programowanie w klasach I-III bez komputera
liczba godzin dyd.: 5

termin: 21 lutego 2019

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

FD-26
sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia
Adresaci

Baw się z nami w origami – inspiracje wiosenne
liczba godzin dyd.: 5

termin: 26 lutego 2019

10 zł

Podstawy składania papieru w sztuce origami. Wiosenne elementy
dekoracyjne z wykorzystaniem sztuki origami. Wymiana doświadczeń.
nauczyciele przedszkoli, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki, techniki i inni
zainteresowani

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jadwiga Krzyżewska

Uwagi

Uczestniczą osoby zgłoszone w pierwszej kolejności.

14

FD-27
warsztaty

Gry edukacyjne wspomagające edukację matematyczną
liczba godzin dyd.: 5

termin: 6 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Zapoznanie z grami i zabawami dydaktycznymi. Wykorzystywanie
elementów gier w programach nauczania. Metody, reguły i strategie
prowadzenia gier dydaktycznych.

Adresaci

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Szachy w szkole

FD-28
kurs

Szachy – gra dydaktyczna
liczba godzin dyd.: 24

termin: 21 lutego 2019

50 zł

Zakres szkolenia

Przepisy i zasady gry w praktyce. Realizacja programów nauczania szachów
w szkole.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Uwagi

Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących. Moduł będący
elementem kursu na stopień szkolnego instruktora szachowego. Zajęcia
6-godzinne, następne po uzgodnieniu terminu z uczestnikami.

FD-29
warsztaty

Szachy – doskonalenie umiejętności
liczba godzin dyd.: 5

termin: 28 lutego 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Realizacja programów szachowych. Wykorzystywanie materiałów
i ćwiczeń na zajęciach szachowych.

Adresaci

nauczyciele prowadzący zajęcia szachowe w szkołach i przedszkolach

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

FD-30
konferencja

Konferencja metodyczna – Edukacja przez szachy w szkole
liczba godzin dyd.: 5

termin: 23 maja 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Wykorzystanie zajęć szachowych do realizacji podstawy programowej.
Edukacja przez szachy w szkole. Gra w szachy jako narzędzie stymulujące
rozwój intelektualny. Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński
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FD-31
warsztaty

Środki dydaktyczne wykorzystywane w nauczaniu szachów
liczba godzin dyd.: 5

termin: 6 czerwca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Realizacja programów nauczania szachów w szkole. Wykorzystanie
szachowych programów komputerowych w nauczaniu.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

Specjalne potrzeby edukacyjne
FD-32
seminarium

Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera w szkole
liczba godzin dyd.: 3

termin: 13 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Charakterystyka autyzmu i zespołu Aspergera. Przyczyny i uwarunkowania
autyzmu i zespołu Aspergera. Określenie potrzeb edukacyjnoterapeutycznych ucznia. Przegląd metod terapii autyzmu i zespołu
Aspergera.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-33
warsztaty

Co sprzyja uczeniu się?
liczba godzin dyd.: 3

termin: 19 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się. Wpływ informacji zwrotnej
na proces uczenia się. Strategie i techniki motywujące ucznia. Rola pracy
domowej w procesie uczenia się.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

FD-34
warsztaty

Wykorzystanie bajek terapeutycznych w pracy nauczyciela z uczniem
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
liczba godzin dyd.: 4

termin: 3 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Bajki terapeutyczne, psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne,
relaksacyjne – założenia, zadania; omówienie przykładów. Poznanie
przykładowych utworów. Zasady konstruowania bajek terapeutycznych.
Układanie bajek terapeutycznych.

Adresaci

nauczyciele szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska
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FD-35
warsztaty

Edukacja włączająca – praca z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie
liczba godzin dyd.: 4

termin: 22 maja 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Charakterystyka niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym. Identyfikacja trudności edukacyjnych ucznia
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (poziom rozwoju
intelektualnego, poziom rozwoju poszczególnych funkcji poznawczych,
cechy funkcjonowania społecznego ucznia). Wskazówki do prowadzenia
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania i tworzenia
Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli i szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Joanna Stabińska

Inne obszary edukacyjne

FD-36
konferencja
Zakres szkolenia

Adresaci

Działalność innowacyjna integralnym elementem pracy szkoły
liczba godzin dyd.: 5

termin: 12 lutego 2019

bezpłatna

Działalność innowacyjna i eksperymentalna w prawie oświatowym.
Doskonalenie warsztatu nauczyciela: inspiracje i innowacje. „Pokazać –
przekazać” – przykłady dobrych praktyk. Innowacje a kompetencje
kluczowe. Edukacja pozaszkolna i jej rola w działalności szkoły.
dyrektorzy szkół, zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek oświatowych

Kierownik konferencji
Jan Bielecki / Jan Bielecki, Andrzej Matusiewicz, eksperci zewnętrzni
/prowadzący

FD-37
sieć współpracy
i samokształcenia

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli WDŻ
liczba godzin dyd.: 3

termin: 13 lutego 2019

Zakres szkolenia

Opracowywanie materiałów pomocniczych do zajęć. Wymiana
doświadczeń – przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

nauczyciele wychowania do życia w rodzinie

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Danuta Moroz

bezpłatna
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FD-38

Lekcja wychowawcza z pomysłem

seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: 20 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Kreatywne pomysły na lekcje wychowawcze. Godzina z wychowawcą
a kompetencje kluczowe. Scenariusze lekcji wychowawczych. Przykłady
dobrych praktyk.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki

FD-39

Organizacja i planowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na wzmocnienie
rozwoju kompetencji kluczowych ucznia przez nauczyciela bibliotekarza

warsztaty

liczba godzin dyd.: 5

termin: 21 lutego 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Kompetencje kluczowe w perspektywie uczenia się przez całe życie –
założenia. Planowanie przedsięwzięć sprzyjających kształtowaniu
kompetencji kluczowych. Formy i metody pracy.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-40
warsztaty

Booktalking jako innowacyjna metoda motywowania dzieci
i młodzieży do samodzielnego kontaktu z książką
liczba godzin dyd.: 5

termin: 7 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie przestrzeni w zakresie rozwijania kreatywności i innowacyjności
w obszarze edukacji czytelniczej. Zaangażowanie ucznia w rozumienie
wartości literatury w rozwijaniu umiejętności i postaw. Prezentacja dobrych
praktyk.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-41
warsztaty

„Uważność” w procesie edukacyjnym – MINDFULNESS
liczba godzin dyd.: 4

termin: 16 marca 2019

40 zł

Zakres szkolenia

Zapoznanie uczestników z pojęciem „uważność”, jej zastosowaniem
w procesie edukacyjnym oraz przedstawienie „uważności” jako jednej
z technik, która wspomaga redukcję stresu. Wpływ „uważności” na
edukację – przykłady zastosowania „uważności” w edukacji na świecie.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek / Adrianna Sierzputowska (konsultant do spraw
języków obcych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży)
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FD-42
warsztaty

Metody problemowe w rozwijaniu umiejętności uczenia się uczniów
liczba godzin dyd.: 4

termin: 18 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Umiejętność uczenia się jako jedna z kompetencji kluczowych. Metody
problemowe w warsztacie pracy nauczyciela. Planowanie lekcji
z wykorzystaniem wybranej metody problemowej.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki

FD-43
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-44
warsztaty

Opracowanie przykładowego regulaminu konkursu dla dzieci
lub młodzieży z wykorzystaniem metody booktalkingu
liczba godzin dyd.: 5

termin: 21 marca 2019

10 zł

Zasady opracowania regulaminu konkursu. Booktalking jako innowacyjne
narzędzie kształtowania zainteresowań czytelniczych. Publikacja autorska.
nauczyciele uczestniczący w warsztatach Booktalking jako innowacyjna
metoda motywowania dzieci i młodzieży do samodzielnego kontaktu
z książką
Barbara Radziszewska

Doświadczenie i eksperyment w szkole podstawowej
liczba godzin dyd.: 5

termin: 26 marca 2019

20 zł

Zakres szkolenia

Metoda badawcza w nauczaniu. Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty
na różnych przedmiotach w szkole podstawowej.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

FD-45
kurs

Wprowadzenie do mediacji szkolnych
liczba godzin dyd.: 16

termin: marzec 2019

płatny*

Zakres szkolenia

Szczegółowy zakres szkolenia zostanie ustalony z Stowarzyszeniem
Mediatorów Polskich i podany w miesięcznej ofercie doskonalenia
nauczycieli.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jan Bielecki / eksperci Stowarzyszenia Mediatorów Polskich

Uwagi

*Wysokość opłaty zależy od liczby uczestników.
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FD-46
warsztaty

Sprawozdanie oraz opis i analiza sposobu realizacji wymagań
niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
liczba godzin dyd.: 5

termin: 4 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-47
warsztaty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela mianowanego
liczba godzin dyd.: 5

termin: 11 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-48
warsztaty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela kontraktowego
liczba godzin dyd.: 5

termin: 25 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Dokumentacja
dołączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-49
konferencja

Konferencja warsztatowa – programowanie z eTwinningiem
liczba godzin dyd.: 4

termin: kwiecień 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Nowoczesna edukacja z programem eTwinning. Inspiracje i przykłady dobrych
praktyk. Narzędzia eTwinning. Nauka programowania offline i online.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik konferencji
Jan Bielecki / eksperci Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
/prowadzący
Uwagi

Konferencja odbędzie się w Białymstoku.
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FD-50
seminarium

Jakie zadania może realizować nauczyciel bibliotekarz,
aby spełnić kryteria oceny pracy nauczyciela dyplomowanego?
liczba godzin dyd.: 3

termin: 9 maja 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Przepisy regulujące ocenę pracy nauczyciela. Efektywne realizowanie zadań
na rzecz rozwoju ucznia. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-51
warsztaty

Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna koncepcja czytania dla dzieci
liczba godzin dyd.: 5

termin: 16 maja 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Innowacyjne rozwiązania metodyczne realizowane w bibliotece szkolnej
przez nauczyciela bibliotekarza. Tworzenie warunków do rozwoju
i aktywności dzieci. Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Barbara Radziszewska

FD-52
konferencja

Upowszechnianie idei szkoły promującej zdrowie
liczba godzin dyd.: 5

termin: 17 maja 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Formalno-prawne aspekty funkcjonowania Szkół Promujących Zdrowie
w Polsce. Kluczowe wartości „Szkoły dla Zdrowia” w Europie. Strategie
tworzenia Szkół Promujących Zdrowie. Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik konferencji
Jan Bielecki / specjaliści i eksperci Szkoły Promującej Zdrowia
/prowadzący

FD-53
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Opracowanie przykładowego scenariusza zajęć
z wykorzystaniem metody czytania wrażeniowego
liczba godzin dyd.: 5

termin: 23 maja 2019

10 zł

Inspirowanie nauczycieli do stworzenia własnych scenariuszy zajęć
realizowanych innowacyjną metodą czytania wrażeniowego.
Przygotowanie autorskiej publikacji. Upowszechnianie dobrych praktyk.
nauczyciele bibliotekarze szkół podstawowych uczestniczący w warsztatach
Czytanie wrażeniowe jako innowacyjna koncepcja czytania dla dzieci
Barbara Radziszewska
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FD-54
kurs

Kurs kierowników wycieczek szkolnych
liczba godzin dyd.: 10

termin: 23 marca 2019

20 zł

Zakres kursu

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

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik kursu
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

FD-55
kurs
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-56
wyjazd studyjny

Kurs na kierownika wypoczynku
liczba godzin dyd.: 10

termin: 1 czerwca 2019

30 zł

Planowanie pracy wychowawczej. Organizacja wypoczynku dzieci
i młodzieży. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników. Prowadzenie
dokumentacji wypoczynku – obowiązujące przepisy.
nauczyciele i inne osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie
i trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej
Jarosław Cezary Słabiński / Jarosław Cezary Słabiński i specjaliści

Naród, rodzina, wspólnoty lokalne jako przykład
kształtowania wspólnego dobra i postaw obywatelskich
liczba godzin dyd.: 5

termin: 8 czerwca 2019

płatny*

Zakres szkolenia

Podstawa programowa a kompetencje kluczowe. Rozwijanie kompetencji
społecznych – metody. Kompetencje społeczne i obywatelskie – przykłady
dobrych praktyk.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych

Kierownik konferencji
Jan Bielecki / lokalni przewodnicy
/prowadzący
Uwagi

*Opłata zależy od liczby uczestników.
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3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy
z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego
FD-57

Organizacja kształcenia zawodowego po zmianach w ustawie Prawo oświatowe

seminarium
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
FD-58
seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: 7 lutego 2019

bezpłatne

Zmiany w przepisach prawnych regulujących organizację i pracę szkół
zawodowych. Ramowe plany nauczania.
dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy praktycznej nauki zawodu
i zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych
Grzegorz Wilczyński

Co nowego w kształceniu zawodowym?
liczba godzin dyd.: 3

termin: 11 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zmiany w organizacji kształcenia zawodowego. Klasyfikacja zawodów
szkolnictwa branżowego. Obowiązek przystępowania przez uczniów do
egzaminu zawodowego. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole
prowadzącej kształcenie zawodowe. Obowiązek doskonalenia nauczycieli
kształcenia zawodowego.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-59
warsztaty

Tworzenie i modyfikacja programów nauczania w zawodach
zgodnych z nową podstawą programową
liczba godzin dyd.: 5

termin: 3 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele kształcenia zawodowego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

FD-60
konferencja

X Konferencja metodyczna nauczycieli przedmiotów zawodowych

województwa podlaskiego
liczba godzin dyd.: 6

termin: 11 kwietnia 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Zmiany w kształceniu zawodowym. Realizacja programów zawodowych
w zakładach pracy. Dokumentacja programowa w kształceniu
zawodowym. Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi.
Krajowe Ramy Kwalifikacji, walidacja. Przykłady dobrych praktyk.

Adresaci

dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński
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FD-61
warsztaty

Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów w szkołach zawodowych
liczba godzin dyd.: 5

termin: 16 maja 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Diagnoza potrzeb i możliwości uczniów. Planowanie i organizacja procesu
dydaktycznego oraz wychowawczego. Indywidualizowanie procesu
edukacyjnego w obowiązujących przepisach prawa oświatowego.

Adresaci

nauczyciele kształcenia zawodowego

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Wilczyński

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 informacyjnokomunikacyjnych (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 umiejętności wykorzystania multimediów w nauczaniu,
 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-62
seminarium

Dzień Ochrony Danych Osobowych
liczba godzin dyd.: 3

termin: 5 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Najcenniejsza waluta XXI wieku. Jak chronić swoje dane nie tylko od
święta? Konsekwencje kradzieży tożsamości – minimalizowanie zagrożeń.
Pomysły na zajęcia o ochronie danych osobowych.

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-63

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

sieć współpracy
i samokształcenia
Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący
FD-64

termin: 6 lutego 2019
bezpłatna
i 24 kwietnia 2019
Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach.
Lekcje otwarte.
nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego, grajewskiego,
sejneńskiego i suwalskiego uczestniczących w programie „Aktywna tablica”
liczba godzin dyd.: 4

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych

sieć współpracy
i samokształcenia

liczba godzin dyd.: 2

termin: 7 lutego 2019

bezpłatna

Wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących z monitorami i tablicami
interaktywnymi. Wykorzystanie wizualizera i tablicy interaktywnej podczas
przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów na różnych przedmiotach.
Lekcje otwarte.
nauczyciele szkół podstawowych z powiatów augustowskiego i sokólskiego
uczestniczących w programie „Aktywna tablica”

Zakres szkolenia

Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwagi

Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w Chodorówce Nowej.

FD-65

Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze”

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 27 lutego 2019

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

FD-66
seminarium

Robot w przedszkolu
liczba godzin dyd.: 2

termin: 20 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Demonstracja działania robotów edukacyjnych do wykorzystania
w przedszkolu. Prezentacja materiałów pomocniczych do zajęć.

Adresaci

nauczyciele przedszkoli

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk
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FD-67

Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi
termin: 25 marca 2019 –
16 zł
pierwsze spotkanie
Zakładanie konta na prezi.com. Wybieranie szablonu prezentacji. Edycja
i formatowanie tekstu. Wstawianie obiektów i nadawanie dynamiki
elementom prezentacji. Sposoby zapisywania prezentacji.

szkolenie

liczba godzin dyd.: 8

Zakres szkolenia
Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Jarosław Cezary Słabiński

Uwagi

Dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne.

FD-68

Tworzenie filmów poklatkowych i wykorzystanie ich jako środka dydaktycznego

warsztaty

liczba godzin dyd.: 4

termin: 26 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie filmów poklatkowych za pomocą telefonu komórkowego lub
tabletu. Bezpłatne programy do tworzenia filmów poklatkowych. Eksport
filmu do portalu youtube.pl

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Karol Górski

FD-69
warsztaty

Narzędziownia nowoczesnego nauczyciela
liczba godzin dyd.: 4

termin: 1 kwietnia 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Tworzenie wirtualnych tablic, dokumentów i stron internetowych, które
łatwo się czyta i przyjemnie edytuje w aplikacji Padlet. Publikowanie
elektronicznych dokumentów (w tym własnych elektronicznych książek
i prezentacji) w serwisie Issuu.

Adresaci

nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

FD-70
warsztaty

Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy
i sprawdzanie efektów kształcenia
liczba godzin dyd.: 4

termin: 4 kwietnia 2019

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
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FD-71
warsztaty
Zakres szkolenia

Wiosenna akademia fotografii dla początkujących
termin: 15, 22 i 29 maja
24 zł
2019
Na ile ważny jest aparat fotograficzny? Ustawienia trybów pracy. Warto
eksperymentować. Punkt widzenia – kompozycja obrazu. Praca
ze światłem. Prawo autorskie. Publikowanie fotografii.
liczba godzin dyd.: 12

Adresaci

nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Staszczyk

II.

Zarządzanie szkołą i placówką oświatową

FD-72
seminarium

Innowacje w praktyce szkolnej
liczba godzin dyd.: 3

termin: 12 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Szkolna procedura wdrażania innowacji. Jak opracować innowację
pedagogiczną. Opis i dokumentacja innowacji.

Adresaci

zainteresowani dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Andrzej Matusiewicz

FD-73
konferencja

Oś świata, czyli kompetencje kluczowe w szkole.
Postawy, przekonania, wartości
liczba godzin dyd.: 3

termin: 27 marca 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Kształtowanie postaw autonomicznych ucznia. Nacisk na wartość samego
procesu uczenia się – 4 filary edukacji. Model 4MAT B. McCarthy –
zaangażowanie ucznia i jego aktywna rola w samodzielnym konstruowaniu
wiedzy w oparciu o interakcję ze środowiskiem.

Adresaci

dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dorota Hołownia-Dudek, Anna Ewa Fidurska (dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wasilkowie) Marta Brzozowska (Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji)

FD-74
warsztaty
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

Dyrektor jako lider, czyli jak mobilizować siebie i innych do działania
liczba godzin dyd.: 4

termin: marzec 2019

10 zł

Zarządzanie sobą i zasobami ludzkimi. Zasady efektywnej organizacji pracy.
Budowanie zespołu – relacje ze współpracownikami. Przywództwo przez
inspirację.
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
zainteresowani nauczyciele
Lidia Kłoczko / Lidia Kłoczko, Andrzej Matusiewicz
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FD-75

Dyrektor jako pracodawca – nowe obowiązki dyrektora od 2019 roku

szkolenie

liczba godzin dyd.: 7

Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

FD-76

100 zł

Zmiany w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Pracownicze Plany
Kapitałowe. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy
pracowników. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie.
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
kadra niepedagogiczna
Lidia Kłoczko / Łukasz Prasołek (asystent sędziego w Izbie Pracy
Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego)

Webinarium jako nowoczesna forma doskonalenia zawodowego dyrektora

seminarium
Zakres szkolenia
Adresaci
Kierownik szkolenia
/prowadzący

III.

termin: kwiecień 2019

liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2019

bezpłatne

Webinarium jako sposób komunikacji i nowoczesna forma szkoleniowa.
Praktyczne przygotowanie do udziału w webinariach.
dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych,
nauczyciele, członkowie zespołów ds. ewaluacji
Lidia Kłoczko / Karol Górski, Lidia Kłoczko

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).
Treści Podstawy zostały skorelowane z treściami innych przedmiotów szkolnych,
uwzględniają również dynamikę przemian współczesnego społeczeństwa polskiego.
Program, uwzględniając zmiany w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, koncentruje się na nowatorskim prowadzeniu lekcji religii, z wykorzystaniem
konkretnych metod pracy z uczniem.
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
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FD-77
seminarium

Innowacje pedagogiczne na katechezie
liczba godzin dyd.: 3

termin: 19 lutego 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Pojęcie i rodzaje innowacji pedagogicznych. Innowacje w szkole w nowej
rzeczywistości prawnej. Warunki i procedury związane z wprowadzaniem
innowacji.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-78
warsztaty

Warsztat nowoczesnego katechety
liczba godzin dyd.: 3

termin: 5 marca 2019

10 zł

Zakres szkolenia

Planowanie i organizowanie zajęć wykorzystujących TIK w nauczaniu.
E-katecheza – lekcja religii z zastosowaniem nowoczesnych technologii
(smartfon, tablet, tablica interaktywna). Zastosowanie w katechezie
prostych aplikacji telefonicznych i internetowych do tworzenia pomocy
dydaktycznych.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-79
seminarium

Kody QR na lekcjach religii
liczba godzin dyd.: 3

termin: 14 marca 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Budowa i rodzaje kodów QR. Generatory kodów QR. Przykłady zastosowań
kodów QR w katechezie.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

FD-80
seminarium

Webinarium w praktyce katechetycznej
liczba godzin dyd.: 3

termin: maj 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Jak przygotować się do udziału w webinarium – praktyczne wskazówki.
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli katechetów w wirtualnym
pokoju.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta
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FD-81
seminarium

Wykorzystanie WebQuest na lekcjach religii
liczba godzin dyd.: 3

termin: czerwiec 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

WebQuest jako metoda pracy z grupą. Schemat metody – zrób swój
WebQuest. Przykłady projektów WebQuest – dobre praktyki i inspiracje.

Adresaci

nauczyciele religii

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Grzegorz Kalejta

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-82
lekcja biblioteczna

Netykieta, czyli bądź kulturalny w sieci
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

Media społecznościowe w życiu dzieci i młodzieży – funkcje i zagrożenia.
Odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z mediów. Najważniejsze zasady
netykiety, internetowego savoir-vivre’u.

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska / Elżbieta Kozłowska, Beata Niedźwiecka

FD-83
lekcja biblioteczna

Co ciekawego kryje biblioteka? – zajęcia przybliżające uczniom bibliotekę
pedagogiczną połączone ze zwiedzaniem
liczba godzin dyd.: 1

termin: luty – czerwiec 2019

bezpłatna

Zakres szkolenia

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

Adresaci

nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz
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FD-84
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

Z wizytą w bibliotece
termin: luty – czerwiec
bezpłatna
2019
Zapoznanie z biblioteką i pracą bibliotekarza. Przedstawienie procesu
powstawania książki oraz zawodów ludzi z tym związanych.
liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska

FD-85
lekcja biblioteczna
Zakres szkolenia

E-booki i audiobooki – książki elektroniczne
termin: luty – czerwiec
bezpłatna
2019
Przedstawienie różnych form książek: drukowanej, e-booków
i audiobooków. Zalety i wady książek elektronicznych. Pokaz ciekawych
stron WWW z darmowymi e-bookami.
liczba godzin dyd.: 1

Adresaci

nauczyciele i uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Katarzyna Romanowska

FD-86
seminarium

Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
liczba godzin dyd.: 3

termin: 14 marca 2019

bezpłatne

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.

Adresaci

zainteresowani nauczyciele

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Cecylia Radzewicz

FD-87

Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu zagrożeniom

seminarium

liczba godzin dyd.: 3

termin: 21 marca 2019

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

Grażyna Zawadzka / Grażyna Zawadzka, Katarzyna W. Urbańska
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FD-88
spotkanie autorskie

Poznajemy regionalnych twórców kultury
liczba godzin dyd.: 1

termin: marzec 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Prezentacja twórczości Anny Kropiewnickiej. Zabawy edukacyjne
z wykorzystaniem wierszy o przyrodzie.

Adresaci

uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Beata Niedźwiecka / Anna Kropiewnicka

FD-89
spotkanie autorskie

Poznajemy regionalnych twórców kultury
liczba godzin dyd.: 1

termin: maj 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Zasłużeni dla miasta Suwałki – spotkanie autorskie z Grażyną Serafin i jej
najnowszą książką dla dzieci „10/100/300”.

Adresaci

uczniowie klas III-IV szkoły podstawowej

Kierownik szkolenia
/prowadzący

Elżbieta Kozłowska / Elżbieta Kozłowska, Grażyna Serafin

FD-90
seminarium

Warsztat informacyjny nauczyciela (nie tylko) bibliotekarza
liczba godzin dyd.: 3

termin: 16 maja 2019

bezpłatne

Zakres szkolenia

Biblioteki cyfrowe jako źródła informacji: Wolne Lektury, Cyfrowa
Biblioteka Narodowa POLONA, Polska Biblioteka Internetowa, Wirtualna
Biblioteka Literatury Polskiej. Strona Biblioteki Narodowej jako źródło
informacji naukowych. Blogi bibliotekarskie ogólne i specjalistyczne.
E-książki. Katalogi ogólnopolskie: NUKAT, KARO, BN. Specjalistyczne
ogólnodostępne bazy danych.

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, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiada
Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu
na szczególną sytuację. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa UODO.
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, do tego uprawnionych 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 szkolenie 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 cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez CEN w Suwałkach (art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.).

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

Seminaria Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie – pakiet
upowszechniający Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)
dla doradców edukacyjno-zawodowych, nauczycieli,
wychowawców, konsultantów i doradców metodycznych

Seminaria są bezpłatne i będą organizowane w województwie podlaskim
z możliwością dostosowania się do liczby uczestników na danym terenie.
Seminaria mogą być realizowane od lutego do grudnia 2019 r. – terminy do uzgodnienia.
W skład pakietu wchodzą:
 jednodniowe seminarium Czym jest ZSK i dlaczego jest potrzebny?
w tym m.in. prezentacja BILANSU KOMPETENCJI jako narzędzia ZSK
– prowadzone przez doradców regionalnych;
 jednodniowe seminarium O ZSK w szkole. Opracowanie konspektów lekcji
w obszarze ZSK (zawód a kwalifikacje, metoda portfolio – zbieranie dowodów, system
edukacji w realiach Polskiej Ramy Kwalifikacji, walidacja – nie ma kwalifikacji bez
walidacji). Przykłady aktywnych metod nauczania przydatnych w prowadzeniu zajęć
dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
 prezentacja lekcji na temat Najpierw masa później forma – różne drogi budowania
własnych kwalifikacji dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonej przez
trenerów Instytutu Badań Edukacyjnych.
 Razem – 6 godzin.
MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA PIERWSZYCH DWÓCH DNI W JEDEN.
Kierownik szkolenia / prowadzący: Anna Fiedorczuk, Beata Sulima – doradcy regionalni
ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji województwa podlaskiego

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.

lp.
1
2
3
4
5
6
7

Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli na terenie
szkoły/przedszkola

tematyka zajęć
Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu
z podstawą programową
Kreatywna edukacja. O twórczym myśleniu i motywacji
na lekcji
Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać
się we współczesnej szkole
GPS kompetencji kluczowych. Badam teren, czyli
nawigacja po kompetencjach kluczowych
Ewaluacja wewnętrzna w szkole/placówce oświatowej –
projekt, narzędzia, analiza danych, raport
Motywowanie uczniów do nauki – wykorzystanie
strategii odwróconej lekcji i metod pracy grupowej
Jak współpracować z rodzicami dla dobra rozwoju
uczniów – w ramach spotkania 30-minutowa prelekcja
dla rodziców o współpracy ze szkołą

liczba
godzin

prowadzący

3

Jan Bielecki

3

Jan Bielecki

3

Jan Bielecki

4

Dorota HołowniaDudek

4

Lidia Kłoczko

4

Lidia Kłoczko

2

Lidia Kłoczko

8

Egzamin ósmoklasisty – formuła od roku 2019 i 2022

3

Jolanta Kubrak

9

Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty
z języka polskiego (szkolenie dla szkolnego zespołu
nauczycieli języka polskiego)

4

Jolanta Kubrak

10

Projekt edukacyjny w szkole podstawowej –
przygotowanie metodologiczne

3

11

Innowacje w szkole a ocena pracy nauczycieli

2

12

Konstruowanie programu – metodologia

3

13

Innowacyjne metody rozwijania nawyku czytania

3

14

Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać
do wartości

3

15

Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy
i sprawdzanie efektów kształcenia

2

16

Sposoby zapobiegania cyberprzemocy

2

17

Co powinniśmy wiedzieć w szkole o RODO?

2

18

Co nauczyciel powinien wiedzieć o uzależnieniach?

2

Jolanta Kubrak,
Andrzej
Matusiewicz
Andrzej
Matusiewicz
Barbara
Radziszewska
Barbara
Radziszewska
Jarosław Cezary
Słabiński
Jarosław Cezary
Słabiński
Jarosław Cezary
Słabiński
Jarosław Cezary
Słabiński
Joanna Stabińska
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19
20

Edukacja włączająca – praca z uczniem
niepełnosprawnym intelektualnie w placówce
ogólnodostępnej
Edukacja włączająca – praca z uczniem z zespołem
Aspergera w placówce ogólnodostępnej

2

Joanna Stabińska

2

Joanna Stabińska

21

Budowa i realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu
Doradztwa Zawodowego

4

Andrzej Staszczyk

22

Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu”

2

Andrzej Staszczyk

3

Andrzej Staszczyk

15

Andrzej Staszczyk

15

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz

23
24
25

Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki
cyberprzemocy
Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej
lub bloga przez zespół
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
interaktywnego
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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 szkolenia 1 .................................................................................................
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 Karol Górski

nauczyciel konsultant

nr pokoju 6

e-mail: karol.gorski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 informatyka,
 technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu

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 Waldemar Jabłoński

nauczyciel konsultant

nr pokoju 13

e-mail: waldemar.jablonski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 edukacja matematyczna,
 nowoczesne technologie w szkole,
 podejmowanie działań innowacyjnych

mgr Grzegorz Kalejta

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: grzegorz.kalejta@cen.suwalki.pl

obszar działań

 nauczanie religii w szkole,
 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w nauczaniu,
 nauczanie techniki w szkole
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mgr Lidia Kłoczko

dyrektor, nauczyciel konsultant

nr pokoju 112

e-mail: lidia.kloczko@cen.suwalki.pl
 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

obszar działań

mgr Elżbieta Kozłowska

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: elzbieta.kozlowska@cen.suwalki.pl
 udostępnianie zbiorów,
 informacja bibliograficzna i biblioteczna,
 metody pracy z czytelnikiem

obszar działań

mgr Jadwiga Krzyżewska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 8

e-mail: jadwiga.krzyzewska@cen.suwalki.pl
 metodyka wychowania przedszkolnego,
 edukacja wczesnoszkolna,
 aktywizujące metody i techniki w edukacji

obszar działań

mgr Jolanta Kubrak

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

e-mail: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl





obszar działań

edukacja polonistyczna,
egzamin ósmoklasisty z języka polskiego,
projekt edukacyjny w szkole podstawowej,
rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów

mgr Andrzej Matusiewicz

nauczyciel konsultant

nr pokoju 12

e-mail: andrzej.matusiewicz@cen.suwalki.pl
 innowacje pedagogiczne w szkole,
 promocja szkoły i budowanie jej wizerunku,
 samorząd uczniowski w szkole

obszar działań

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
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mgr Beata Niedźwiecka

nauczyciel bibliotekarz

nr pokoju 10

e-mail: beata.niedzwiecka@cen.suwalki.pl

obszar działań






udostępnianie zbiorów,
informacja bibliograficzna i biblioteczna,
wypożyczenia międzybiblioteczne,
metody pracy z czytelnikiem

mgr Marcin Orzechowski

nauczyciel konsultant

nr pokoju 1

e-mail: marcin.orzechowski@cen.suwalki.pl

obszar działań

 wychowanie fizyczne,
 promocja aktywnego, zdrowego stylu życia
 aktywność ruchowa, gry, zabawy sportowe

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 Radziszewska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 3

e-mail: barbara.radziszewska@cen.suwalki.pl
 organizacja, planowanie, ewaluacja pracy pedagogicznej

nauczyciela bibliotekarza,
obszar działań

 tworzenie programu, projektu oraz innowacji

rozwijających nawyk czytania i uczenia się,
 awans zawodowy nauczyciela

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

mgr Jarosław Cezary Słabiński

wicedyrektor, nauczyciel konsultant

nr pokoju 109

e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl

obszar działań






nowe technologie 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
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mgr Joanna Stabińska

nauczyciel konsultant

nr pokoju 2

e-mail: joanna.stabinska@cen.suwalki.pl

obszar działań

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 edukacja włączająca,
 planowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
w szkole

mgr inż. Andrzej Staszczyk

nauczyciel konsultant

nr pokoju 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. 1722 e-booków;
wśród publikacji znajduje się literatura przydatna dla nauczycieli
z zakresu dydaktyki i wychowania, poradniki, książki popularnonaukowe,
podręczniki akademickie, słowniki, literatura faktu, reportaże
i „coś do poczytania” dla każdego;
 dostęp do 256 egzemplarzy książek zakupionych dzięki otrzymanemu
dofinansowaniu z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” –
Priorytet 3;
 wypożyczenia międzybiblioteczne tradycyjne oraz dostęp online
w systemie ACADEMICA do ponad 2 739 000 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
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Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach
oferuje:

Książki i czasopisma
Multimedia
Katalog online

Cyfrowe
wypożyczenia
międzybiblioteczne
Czytelnię
online

Zestawienia
bibliograficzne
Wspomaganie
rozwoju szkół

Laboratorium Innowacji i-Lab – to niekonwencjonalne miejsce spotkań i pracy
grupowej ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów, wyzwalające kreatywność
uczestników, wspierające generowanie innowacyjnych rozwiązań.
Laboratorium Innowacji jest 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.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 5657858
e-mail: cen@cen.suwalki.pl
strona internetowa: cen.suwalki.pl

