
Wojewódzki system informacji pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

Celem systemu jest zapewnienie szkołom i placówkom oświatowym dostępu do 
różnorodnych i aktualnych źródeł informacji pedagogicznej. Informacja służy wsparciu 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz procesu kształcenia  
i doskonalenia zawodowego nauczycieli. System odpowiada na potrzeby informacyjne 
użytkowników poszukujących informacji o edukacji i dla edukacji.  
 

 
 
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 

Minister Edukacji Narodowej co roku ustala podstawowe kierunki realizacji polityki 
oświatowej państwa w danym roku szkolnym  

W roku szkolnym 2017/2018 są to: 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 
3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 
4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach proponuje nauczycielom i dyrektorom szkół  
i placówek formy doskonalenia zawodowego w zakresie wynikającym z kierunków realizacji 
polityki oświatowej państwa zawarte w Informatorze o formach doskonalenia na rok 
szkolny 2017/2018   
Biblioteka Pedagogiczna gromadzi i udostępnia materiały informacyjne o kierunkach 
realizacji polityki oświatowej państwa oraz o zmianach wprowadzanych w systemie oświaty.  

 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

 Wojna domowa w Hiszpanii w kontekście nowej podstawy programowej z historii  

 Film historyczny i jego wykorzystanie na lekcjach wychowawczych, historii i języka 
polskiego 

 Polacy na Litwie w XX wieku 

 Koncepcja międzymorza w polskiej myśli i praktyce politycznej 

 Polacy i Żydzi w XX wieku 

 Kluczowe przemiany w latach 1989–1997 w kontekście nowej podstawy programowej 

 Projekt edukacyjny z języka polskiego 

 Lekcje pisania: rola akapitu i rytm akapitowy 

 „Magiczne pudełko” na lekcji języka polskiego – lekcja otwarta w klasie VII 

 Rozwijanie umiejętności polonistycznych uczniów 



 Lekcje pisania: rozprawka 

 Liryka w klasach VII i VIII szkoły podstawowej: „obowiązkowi” poeci, kanoniczne 
utwory 

 Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego 

 Planowanie pracy nad omawianiem lektury szkolnej 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 

W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Podstawa programowa, 
Nazwa przedmiotu nauczania z określnikiem „nauczanie”, np.: Matematyka – nauczanie. 

Bibliografia: 

Reforma edukacji  

 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

 GeoGebra – narzędzie do wspomagania nauki matematyki 

 Twierdzenie Jasia, czyli o radości odkrywania na lekcjach matematyki 

 Ortograffiti – praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki 

 Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon / tablet na lekcji 

 Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi 

  Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy i sprawdzanie efektów 
kształcenia 

 Z eTwinningiem w nową podstawę programową 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 

W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Biologia-nauczanie, 
Informatyka-nauczanie, Informatyka – stosowanie – nauczanie, Matematyka - nauczanie, 
Przyroda – nauczanie. 

Bibliografia:  

Edukacja matematyczna w klasach I-III szkoły podstawowej  
Edukacja matematyczna w klasach IV-VI szkoły podstawowej  
Edukacja przyrodnicza w klasach I-III szkoły podstawowej  
Edukacja przyrodnicza w klasach IV-VI szkoły podstawowej  
Multimedia w nauczaniu przedmiotów  
TIK w edukacji  

 

http://bp.cen.suwalki.pl/
http://bp.cen.suwalki.pl/


3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:  

 Bezpieczeństwo w Internecie. Dzień Bezpiecznego Internetu 

 Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach 

 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie 

  Wykorzystanie mediów społecznościowych w praktyce szkolnej 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 

W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła: Facebook, Informatyka – 
nauczanie, Informatyka - stosowanie – nauczanie,  Marketing społecznościowy, Media 
społecznościowe, Portal internetowy, Środki masowego przekazu. 

Bibliografia: 
 
Bezpieczeństwo w Internecie  
TIK w edukacji  
Cyberbulling   
Multimedia w nauczaniu przedmiotów  

 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

 Zmiany w doradztwie zawodowym w szkołach 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 
 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  wpisz hasła: Kształcenie, Rynek pracy, 
Szkolenie zawodowe, Szkolnictwo zawodowe, Szkoły ponadgimnazjalne, Szkoły zawodowe, 
Zawód.  

Bibliografia:  
 
Doradztwo zawodowe  
 
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy- prezentacja MEN  

 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach:   

 Włączanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem 

http://bp.cen.suwalki.pl/
http://bp.cen.suwalki.pl/


 Patron szkoły – model wychowania i niezwykły wizerunek placówki, 

 Ceremoniał pocztów sztandarowych 

 Rodzice w szkole – jak budować konstruktywne relacje? 

 Przemoc w rodzinie – planowanie strategii pomocy rodzinie 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 

W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/ wpisz hasła:  Harcerstwo – wychowanie, 
Młodzież - wychowanie, Postawy, Samorząd szkolny, Uczniowie – wolontariat, Uczniowie - 
wychowanie, Wolontariusze, Wychowanie, Wychowanie do wartości, Wychowanie – metody 

Bibliografia:  

Wychowanie do wartości  
Tadeusz Kościuszko (1746 - 1817)  
Józef Piłsudski (1867 - 1935)  
Irena Sendlerowa  
Szybkie czytanie  
Techniki zapamiętywania  

 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Formy doskonalenia proponowane przez CEN w Suwałkach: 

 Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole 
ogólnodostępnej 

 Indywidualizacja w praktyce 

Zasoby Biblioteki Pedagogicznej: 
 
W katalogu OPAC WWW http://bp.cen.suwalki.pl/  wpisz hasła: Dziecko niepełnosprawne 
umysłowo-nauczanie, Dziecko niepełnosprawne umysłowo - wychowanie, Edukacja 
włączająca, Integracja społeczna.  

Bibliografia:  
 
Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych  
Autyzm  

 
 
 
 
 
 

http://bp.cen.suwalki.pl/
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Doskonalenie nauczycieli 
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach (Informator,  System nauczania zdalnego)  
 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży    

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży 

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku 

Suwalski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach 

Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

 
Edukacja - badania, raporty statystyczne, programy  

Czytelnictwo dzieci i młodzieży - raport końcowy 
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 
TALIS Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się  
Raport PISA (wyniki i możliwości polskich gimnazjalistów) 
Raport z „Badania czasu i warunków pracy nauczycieli”  
Raport o stanie edukacji 2013. Liczą się nauczyciele 
Raport o stanie edukacji 2012. Liczą się efekty  
„Cyfrowa Przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce - raport otwarcia” 
Kompetencje cyfrowe nauczycieli- raport 
Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów Raport OBUTm 2014 
Kształcenie zawodowe – raport o stanie edukacji 2014 Instytutu Badań Edukacyjnych 
,,Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej” 
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2014/20145 (Informacje GUS) 
Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań 
Szkoła oczami uczniów: relacje z nauczycielami i kolegami oraz przemoc szkolna. Raport z 
badania jakościowego 
Rodzaj umowy o pracę a umiejętności i ich wykorzystywanie 

 

https://cen.suwalki.pl/wp-content/uploads/2017/08/INFORMATOR_I_semestr_2017_2018.pdf
http://cenv3.bialystok.edu.pl/
http://www.odnlomza.pl/
http://www.lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/
http://www.modm.bialystok.pl/
http://www.sodn.suwalki.pl/
http://www.bp.lomza.pl/
http://www.bp.lomza.pl/
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/203-raport-z-badania/czytelnictwo-dzieci-i-mlodziezy/1184-czytelnictwo-dzieci-i-mlodziezy-raport-koncowy.html
https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa/akty-prawne.html
http://eduentuzjasci.pl/badanie/599-talis-miedzynarodowe-badanie-nauczania-i-uczenia-sie-2.html
http://www.ibe.edu.pl/images/badania/PISA_2012/SMALL_PISA_2012.pdf
http://eduentuzjasci.pl/badania/110-badanie/186-badanie-czasu-i-warunkow-pracy-nauczycieli.html
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/150-raport-o-stanie-edukacji/1052-raport-o-stanie-edukacji-2013-licza-sie-nauczyciele.html
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/150-raport-o-stanie-%20%20edukacji/816-raport-o-stanie-edukacji-2012-licza-sie-efekty.html
https://nowoczesnapolska.org.pl/2012/01/20/edukacja-medialna-i-informacyjna-raport-otwarcia/
http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/news/kompetencje-cyfrowe-nauczycieli-raport
http://www.ibe.edu.pl/images/publikacje/Raport_OBUT.pdf
https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/ksztalcenie-zawodowe-raport-o-stanie-edukacji-2014-instytutu-badan-edukacyjnych-egzaminy-zewnetrzne-w-polityce-i-praktyce-edukacyjnej/
https://www.librus.pl/doradca-dyrektora/informacje-prawne/organizacja-pracy-szkoly/ksztalcenie-zawodowe-raport-o-stanie-edukacji-2014-instytutu-badan-edukacyjnych-egzaminy-zewnetrzne-w-polityce-i-praktyce-edukacyjnej/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/edukacja/oswiata-i-wychowanie-w-roku-szkolnym-20142015,1,9.html
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-08-2015-klimat-szkoly.pdf
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-07-2015-raport-szkola-oczami-uczniow.pdf
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-07-2015-raport-szkola-oczami-uczniow.pdf
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/inne/ibe-analizy-2016-01-umowy-a-umiejetnosci.pdf

