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Dwa plus dwa zawsze równa się cztery. 
Ale jakie równania trzeba prawidłowo rozwiązać, 

by nabrać przekonania, 
że warto pomagać ludziom, 

że inni też mają godność, 
że warto być uczciwym, 

i że własna korzyść nie zawsze jest najważniejsza?! 
                                              prof. Łukasz Turski 

 
 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele 
 

Wychodząc naprzeciw wdrażanym zmianom w oświacie zapraszam Państwa 
do udziału w doskonaleniu zawodowym. Wspólnie zmierzymy się z wyzwaniami, zadbamy 
o to, co najważniejsze – indywidualny rozwój ucznia. 

 
Warto nam zaufać i korzystać z naszej oferty, ponieważ: 

 jako jedyna placówka w województwie podlaskim, a czwarta w Polsce, uzyskaliśmy 
certyfikat Akredytacji Laboratorium Innowacji nadany przez Państwowy Instytut 
Badawczy w Radomiu, i-Laba wykorzystujemy do planowania pracy, rozwiązywania 
problemów szkół oraz podejmowania działań innowacyjnych, 

 od 2012 roku, odpowiadając na potrzeby szkół i placówek, które do nas zgłosiły swój 
akces, skutecznie procesowo wspomagamy ich rozwój – tylko w tym roku ponad 50, 

 nastąpił wymierny wzrost liczby naszych klientów np. różnica między rokiem 2012  
a 2017 wynosi ponad siedem tysięcy, 

 dysponujemy bardzo dobrze wyposażoną bazą szkoleniową, skomputeryzowaną,  
z częścią klimatyzowanych pomieszczeń, co wpływa na jakość i komfort pracy, a także 
na poziom bezpieczeństwa,  

 zbiory Biblioteki, liczące około 60 tysięcy woluminów zostały całkowicie 
skomputeryzowane, co pozwala na szybszy, łatwiejszy i zdalny dostęp do zasobów, 

 byliśmy inicjatorami przystąpienia bibliotek z województwa do Konsorcjum Bibliotek 
Pedagogicznych Polski Północno – Wschodniej, dzięki czemu oferujemy Państwu 
całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni na platformie IBUK Libra, 

 wypożyczamy czytniki e-booków,  
 aby efektywnie wpierać Państwa w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

systematycznie i celowo doskonalimy swoje kompetencje zawodowe, 
 koncepcja pracy Centrum pozwala osiągnąć założenia, bierzemy też pełną 

odpowiedzialność za jakość naszej pracy. 
 

Zapraszam Państwa do lektury Informatora, odwiedzania naszej nowej strony 
internetowej – www.cen.suwalki.pl, Facebooka oraz wydawanego cyklicznie newslettera. 

 
 
Kończąc kadencję na stanowisku dyrektora, w imieniu własnym i wicedyrektora 

Mirosława Krajewskiego serdecznie dziękuję Państwu Dyrektorom i Nauczycielom, 
Kierownikom i Pracownikom Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Instytucji 
działających na rzecz oświaty, za wieloletnią owocną współpracę, za okazane wsparcie, 
ciepłe słowa oraz zaangażowanie w realizację różnorodnych edukacyjnych inicjatyw. 

 
Barbara Radziszewska 

  



- 4 - 

 
 

Spis streści 
 
Informacja o nauczycielach konsultantach, nauczycielach bibliotekarzach oraz specjalistach 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  ……………………………………………………………………………………………………………  6 
Kierunki polityki oświatowej państwa, cele strategiczne i zadania statutowe Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  ………..……………………………………………………………………………………………………….……………  11 
Formy doskonalenia  ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………….…………  13 
Program Procesowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych  …………………….…………..  13 
I. Kierunki polityki oświatowej państwa  ……………………………………………………………………………………………….……………  16 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego  …………………………….…………..……...  16 
Wychowanie przedszkolne  ……………………………………………………………………………………………………………….….…………….  16 
Edukacja wczesnoszkolna  ………………………………………………………………………………………………………….….…….………….…..  17 
Język polski  ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………  20 
Integracja treści polonistycznych  …………………………………………………………………………………………..……….………………  20 
Retoryka w klasie szkolnej  …………………………………………………………………………………….………………….…………………………  20 
Kształcenie literackie i kulturowe  …………………………………………………………………………………………..………………………  21 
Kształcenie językowe  …………………………………………………………………………………..………………………….………………………………  22 
Oswajamy teorię literatury  ……………………………………………………………………..………….………………………..……………………  22 
Języki obce  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….……  23 
Historia i wiedza o społeczeństwie  ………………………………………………………………………..………………….………….………  25 

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej  ……………………  27 
Program Nie bójmy się eksperymentowania  …………………………………………………………………..……………………..  27 
Program Wykorzystanie nowych technologii w realizacji treści nowej podstawy 
programowej z różnych przedmiotów  …………………………………………………………………….……………………….………….  30 
Program TIK w praktyce  …………………………………………………………………………………..………………..……….…………………………  32 

Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych  …….…  36 
Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły  ……………………………………………………………….…………………………..…………….  37 

Wspieranie szkół w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego  ..……………..……  37 
Organizacja wolontariatu  …………………………………………………………………………………………………………………………………….  37 
Samorządność uczniowska  ………………………………………………………………………………..…………………………..……..……………  38 
Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 
systemu oświaty  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  39 

II. Kształcenie zawodowe  ……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………  42 
Wspomaganie szkół w realizacji podstawy programowej kształcenia w zawodzie  …....  42 
Współpraca z pracodawcami  ………………………………………………………………………………………………….…………………………  45 
Kształcenie kompetencji personalno-społecznych (KPS)  …………………………………………….…………………  47 

III. Bezpieczeństwo  ……………………………………………………..…………………...……………………………………………………………………………………  48 
IV. Doradztwo metodyczne w zakresie języka mniejszości narodowych  …………………….…..……………  49 
V. Wspieranie nauczycieli w realizacji podstawy programowej  ………………………………….………..……………  50 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna  …………………………………….……….……….…………  50 
Języki obce  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….….……………………  52 
Muzyka i plastyka  ………………………………………………….……………………………………………………………………….….………………………  52 
Religia  ………………………………………………………………………………………………………….……………………..………………….….………………………  53 
 
 
 
 



- 5 - 

 
VI. Rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela  ………………………………………………………………………….…………………………  54 

Awans zawodowy nauczycieli  ……………………………………………………….…………………………..………………………….………….  54 
Innowacja, nowatorstwo, eksperyment pedagogiczny  ………………………………………………………..…………  55 
Mediacje w szkole  ……………………………………………………………………………………………..………………………….………….………………  56 
Program eTwinning  ………………………………………………………………………………….……………………………………….………………..……  58 
Nie tylko dydaktyka  ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………  59 

VII. Prawo w oświacie  …………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…..……….…  62 
Nadzór pedagogiczny  ………………………………………………………………………………………………………………….………….………………  64 
Zagadnienia prawne zarządzania oświatą  …………………………………………………………………………………..……………  64 
Status młodego nauczyciela w przepisach prawa  ……………………………………………………………..….……………  66 

VIII. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  ………………………………………………………………………….…………  69 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  ……………………………………………………………………………………..….………………  69 
Organizacja kształcenia dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego  ……………………………………………………………………………………………………………...…………………………  71 

IX. Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu  …………….……………………….……………………………  72 
X. Biblioteka szkolna. Promocja czytelnictwa  ………………………………………..………………………………..………..…………….  74 

Program Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom  …………………………….………………..…………….  74 
XI. Sieci współpracy i samokształcenia  ………………………………………………………………...………..………………………………………  78 

XII. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole / placówce  ……………………………….  79 
 
  



- 6 - 

 

Informacja o nauczycielach konsultantach i nauczycielach bibliotekarzach 
oraz specjalistach Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

 

mgr Jan Bielecki nauczyciel konsultant 

nr pokoju 109 e-mail: jan.bielecki@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 wspomaganie rozwoju szkoły / placówki, 

 mediacje w szkole / placówce oświatowej, 

 program eTwinning 
 

mgr Leszek Dąbrowski nauczyciel konsultant 

nr pokoju 2 e-mail: leszek.dabrowski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 

 organizacja kształcenia dla uczniów z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 edukacja włączająca i integracyjna 
 

mgr Krystyna Gabrel nauczyciel konsultant 

nr pokoju 8 e-mail: krystyna.gabrel@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 edukacja wczesnoszkolna, 

 wspomaganie rozwoju dziecka, 

 edukacja teatralna dzieci 
 

dr Radosław Galicki specjalista 

nr pokoju 101 e-mail: radosław.galicki@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 publiczne prawo oświatowe (organizacja systemu oświaty), 

 oświatowe prawo pracy (nauczycielskie stosunki pracy), 

 prawne aspekty ochrony danych osobowych 
i bezpieczeństwa 
 

mgr Dorota Hołownia-Dudek nauczyciel konsultant 

nr pokoju 101 e-mail: dorota.holownia@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 ocenianie wspierające rozwój ucznia – planowanie procesu 
edukacyjnego, 

 umiejętności i kompetencje kluczowe w świetle nowej 
podstawy programowej, 

 dysleksja i trudności w pisaniu i czytaniu – języki obce 
 

mgr Grażyna Jankowska nauczyciel konsultant 

nr pokoju 2 e-mail: grazyna.jankowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 kształcenie specjalne, integracyjne, włączające, 

 terapia pedagogiczna, 

 zasady organizowania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej 
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mgr Grzegorz Kalejta nauczyciel konsultant 

nr pokoju 109 e-mail: grzegorz.kalejta@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, 

 nauczanie religii w szkole, 

 nauczanie techniki w szkole 
 

mgr Lidia Kłoczko dyrektor, nauczyciel konsultant 

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

obszar działań 

 

 badania edukacyjne: diagnoza, monitorowanie, ewaluacja 

 realizacja procesów dydaktycznych: planowanie, 
motywowanie, ocenianie, analiza wyników kształcenia, 

 nadzór pedagogiczny – zarządzanie jakością 
 

mgr Elżbieta Kozłowska nauczyciel bibliotekarz 

nr pokoju 10 e-mail: elzbieta.kozlowska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 udostępnianie zbiorów, 

 informacja bibliograficzna i biblioteczna, 

 metody pracy z czytelnikiem 
 

mgr Mirosław Krajewski nauczyciel konsultant 

nr pokoju 3 e-mail: mirosław.krajewski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 zmiany prawa w oświacie, 

 kontrola zarządcza, 

 wychowanie i bezpieczeństwo w szkole 
 

mgr Jadwiga Krzyżewska nauczyciel konsultant 

nr pokoju 8 e-mail: jadwiga.krzyzewska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 metodyka wychowania przedszkolnego, 

 podstawa programowa wychowania przedszkolnego, 

 aktywizujące metody i techniki w edukacji 
 

mgr Jolanta Kubrak nauczyciel konsultant 

nr pokoju 12 e-mail: jolanta.kubrak@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 realizacja treści programowych z języka polskiego 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 
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mgr Danuta Moroz nauczyciel konsultant 

nr pokoju 8 e-mail: danuta.moroz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 realizacja treści programowych w edukacji 
wczesnoszkolnej, 

 rozwijanie kompetencji kluczowych przez 
eksperymentowanie i doświadczenia, 

 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, 

 metody pracy z czytelnikiem 
 

dr Jadwiga Nowacka specjalista 

nr pokoju 13 e-mail: jadwiga.nowacka@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 promocja czytelnictwa, 

 rozwój bibliotek szkolnych 
 

mgr Krystyna Osakowicz nauczyciel konsultant 

nr pokoju 1 e-mail: krystyna.osakowicz@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 realizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach, 

 tworzenie i modyfikacja programu nauczania kształcenia 
w zawodzie, innowacje w kształceniu zawodowym, 

 organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia 
zawodowego 
 

mgr Lucyna Poczobut nauczyciel konsultant 

nr pokoju 1 e-mail: lucyna.poczobut@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 realizacja podstawy programowej z zakresu turystyki, 
hotelarstwa i gastronomii, 

 organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia 
zawodowego, 

 doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 

mgr Cecylia Radzewicz 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 

obszar działań 

 

 wspieranie nauczycieli bibliotekarzy, 

 awans zawodowy nauczycieli, 

 innowacje w szkole 
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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 
 

dr Jarosław Schabieński nauczyciel konsultant 

nr pokoju 12 e-mail: jaroslaw.schabieński@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 Słabiński nauczyciel konsultant 

nr pokoju 6 e-mail: jaroslaw.slabinski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 nowe technologie informacyjno-komunikacyjne 
w nauczaniu, innowacje pedagogiczne, 

 wychowanie, profilaktyka, bezpieczeństwo w szkole 
i w Internecie, 

 organizacja wycieczek szkolnych i wypoczynku 
 

mgr Joanna Stabińska nauczyciel konsultant 

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

obszar działań 

 

 organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w placówce oświatowej, 

 wspieranie kompetencji wychowawczych rodziców 
i nauczycieli 
 

mgr Andrzej Staszczyk nauczyciel konsultant 

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

obszar działań 

 

 realizacja treści programowych z informatyki, 

 rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez 
eksperymentowanie i doświadczenia, 

 organizacja i planowanie pracy nauczycieli kształcenia 
zawodowego 
 

mgr Katarzyna Urbańska nauczyciel bibliotekarz 

nr pokoju 10 e-mail: katarzyna.urbanska@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

 udostępnianie zbiorów, 

 informacja biblioteczna i bibliograficzna 
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mgr Grzegorz Wilczyński nauczyciel konsultant 

nr pokoju 6 e-mail: grzegorz.wilczynski@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 kształcenie zawodowe, 

 tworzenie i modyfikacja programów nauczania, 

 gry logiczne wspomagające edukację matematyczną 
– szachy 
 

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 Marta Zaboklicka nauczyciel konsultant 

nr pokoju 101 e-mail: marta.zaboklicka@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie 
matematyki i doradztwo edukacyjno-zawodowe, 

 koordynowanie Podlaskiej Platformy Edukacyjnej 
w zakresie edukacji matematycznej 
 

mgr Grażyna Zawadzka nauczyciel bibliotekarz 

nr pokoju 109 e-mail: grazyna.zawadzka@cen.suwalki.pl 

obszar działań 

 

 gromadzenie i ewidencja zbiorów bibliotecznych, 

 opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów, 

 selekcja i skontrum 
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Kierunki polityki oświatowej państwa, cele strategiczne i zadania statutowe 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

 
Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 

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. Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkól i placówek. 
5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 
6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

 

Cele strategiczne 
Cel strategiczny I: Wdrażanie zmian w oświacie 
Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie szkół w projektowaniu i  realizacji programu wychowawczo-
profilaktycznego. 

2. Wolontariat w szkole. 
3. Aktualizacja statutów. 
4. Wspieranie szkół i nauczycieli w zakresie realizacji podstaw programowych. 

 

Cel strategiczny II: Wspieranie rozwoju szkoły i nauczycieli 
Cele szczegółowe: 

1. Informowanie nauczycieli o zasadach i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

2. Wspieranie nauczycieli w zakresie wzbogacania ich warsztatu pracy. 
3. Diagnozowania potrzeb szkół i badania osiągniętych efektów przez Centrum. 

 

Cel strategiczny III: Wzmacnianie edukacji w zakresie bezpieczeństwa oraz 
przeciwdziałania zagrożeniom 

Cele szczegółowe: 
1. Wspieranie szkół i placówek w rozwiązywaniu problemów związanych 

z bezpieczeństwem oraz przeciwdziałaniem zagrożeniom. 
 

Cel strategiczny IV: Wspieranie rozwoju kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-
zawodowego 

Cele szczegółowe: 
1. Konsolidacja środowiska na rzecz kształcenia zawodowego. 
2. Podniesienie, jakości kształcenia zawodowego. 
3. Promowanie kształcenia zawodowego. 

 

Cel strategiczny V: Działania innowacyjne, nowatorstwo i eksperymenty pedagogiczne 
Cele szczegółowe: 

1. Wspieranie szkól w działaniach innowacyjnych, nowatorskich i we wdrażaniu 
eksperymentów pedagogicznych. 

2. Wdrażanie innowacji i nowatorstwa w Centrum. 
 

Cele strategiczne Biblioteki: 
1. Wykorzystanie zasobów Biblioteki jako centrum informacji z dostępem do TIK. 
2. Prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo. 
3. Wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną. 
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Do zadań statutowych Centrum należy w szczególności: 
1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie: 

1) wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny, 
2) wprowadzanych zmian w systemie oświaty, 
3) wprowadzanych zmian w prawie w oświacie, 
4) wymagań ministra właściwego ds. oświaty stawianych placówkom doskonalenia 

nauczycieli i bibliotekom pedagogicznym, 
5) wspieranie nauczycieli i szkół w realizacji podstaw programowych, 
6) diagnozowania potrzeb szkół i placówek oświatowych, 
7) wspieranie szkół w zakresie analizy wyników i wniosków z nadzoru 

pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych oraz korzystania z nich 
w celu doskonalenia pracy nauczycieli, 

8) potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru 
pedagogicznego oraz wyników egzaminów zewnętrznych, 

9) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie 
użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, 
zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych, 

10) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,  
11) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji. 

2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek 
w zakresie zarządzania oświatą. 

3. Organizowanie i prowadzenie, stosownie do potrzeb, doradztwa metodycznego dla 
nauczycieli: 
1) przedmiotów zawodowych nauczanych w zawodach unikatowych, 
2) zatrudnionych w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych 

i etnicznych oraz językiem regionalnym. 
4. Współpraca z organizacjami mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności 

posługującej się językiem regionalnym. 
5. Prowadzenie wojewódzkiego systemu informacji pedagogicznej, w tym gromadzenie 

i udostępnianie informacji dotyczących dostępnych form kształcenia i doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. 
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Formy doskonalenia 

 

Program: Procesowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych 
Cele programu: 

 udzielanie przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym pomocy 
w diagnozowaniu ich potrzeb rozwojowych, 

 udzielanie szkołom, placówkom wsparcia w procesie rozwoju jakościowego 
w zakresie zdiagnozowanych potrzeb. 

Adresaci programu: 
program procesowego wspomagania rozwoju jest adresowany do przedszkoli, 

szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podlaskiego. 
Szkolenia, warsztaty, konsultacje organizowane i prowadzone są w szkole, 
placówce zgłoszonej do wspomagania. 

Realizacja programu: 
1. Pisemne zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej przez jej dyrektora 

do wspomagania w roku szkolnym 2017/2018 – Karta zgłoszenia na 15 stronie. 
2. Pomoc nauczyciela konsultanta w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb 

rozwojowych szkoły/placówki oświatowej. 
3. Opracowanie planu rozwoju  – oferty dedykowanej konkretnej szkole/placówce 

oświatowej. 
4. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konsultacji 

– pomoc konsultantów, specjalistów w realizacji działań prorozwojowych. 
5. Wspólna ocena efektów rozwoju szkoły/placówki oświatowej. 

 

 W ramach realizacji programu oferujemy uruchomienie sieci współpracy 
i samokształcenia, dedykowanych konkretnym grupom nauczycieli według zgłoszonych 
potrzeb. 
 Zapraszamy Państwa Dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych do 
zgłaszania udziału w programie wspomagania. 
 

FD-1 Wspomaganie rozwoju szkół – konferencja dla dyrektorów 

konferencja liczba godzin dyd.: 3 
6 września 2017 roku 
11.00 – 13.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Wystąpienie Podlaskiego Kuratora Oświaty. 
Podsumowanie wspomagania szkół i placówek oświatowych w roku 
szkolnym 2016/2017 – efekty współpracy. 
Oferta Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w zakresie 
wspomagania placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018. 

adresaci 
dyrektorzy szkół wspomaganych oraz zainteresowani wspomaganiem 
w roku szkolnym 2017/2018 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 
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FD-2 Jak zdiagnozować obszary do rozwoju szkoły/placówki oświatowej? 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 

daty i godziny realizacji 
zajęć – do ustalenia 
z dyrektorami szkół 
i placówek oświatowych 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Sposoby diagnozowania potrzeb szkoły / placówki oświatowej. 
Przykłady metod i narzędzi badawczych. 

adresaci dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 
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Karta zgłoszenia 
do udziału w procesie wspomagania rozwoju  

przedszkola/szkoły/placówki oświatowej 
prowadzonego przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

 
 
Nasz znak: CEN.I.4110.____.2017 
 
 
 
 
...................................................... 
               pieczęć szkoły/placówki 

 
 
 

Szkoła/placówka  
 
................................................................................................................................................................... 

nazwa 
 

.............................................................................................................................  .................................... 
adres                                                                 NIP 

 

Osoba w szkole upoważniona do kontaktów z CEN w Suwałkach: ...........................................................  
imię, nazwisko 

 

…………………………………………………………………              ……………………………………………………………………….…… 
tel. kontaktowy                                                                                                 e-mail 

 
Sugestie, propozycje dyrektora szkoły/placówki: ………………………………………………….…………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 
 
 

…………………………………………………..   ............................................................. 
miejscowość, data    pieczęć i podpis dyrektora szkoły/placówki 
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I. Kierunki polityki oświatowej państwa 
 

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego 
 

Wychowanie przedszkolne 
 

FD-3 Wdrażanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
19 września 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 
Zmiany w planowaniu pracy nauczyciela. Programy i „książki pomocnicze” 
w przedszkolu. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-4 Zabawy i gry jako alternatywny sposób na wprowadzanie liter w przedszkolu 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
4 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Podstawa programowa a wprowadzanie liter w przedszkolu. 
Propozycje zabaw i gier na wprowadzenie wybranych liter. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-5 
Eksperymenty i zabawy badawcze w wychowaniu przedszkolnym 

i edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
24 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Podstawa programowa a zabawy i eksperymenty badawcze. 
Eksperymenty z papierem, jajkiem, wodą i powietrzem. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
  



- 17 - 

 

Edukacja wczesnoszkolna 
 

FD-6 
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

jako zachowanie ciągłości oddziaływań w edukacji wczesnoszkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
26 września 2017 roku 
14.00 – 16.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Cele i zadania wychowania przedszkolnego. Osiągnięcia dziecka 
przedszkolnego pod koniec edukacji przedszkolnej. Naturalne strategie 
uczenia się dziecka. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-7 Edukacja informatyczna w klasach I-III 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
26 września 2017 roku 
15.00 – 19.15 

10 zł 

zakres szkolenia 

Realizacja treści programowych z zakresu edukacji informatycznej przez 
organizację aktywności dzieci z wykorzystaniem liczmanów, 
gier planszowych, materiału naturalnego – bez użycia komputerów, 
czy innych urządzeń. Wprowadzenie dzieci w świat pojęć, np. sekwencje, 
planowanie działania, logiczny ciąg. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-8 
Kodowanie i dekodowanie jako przygotowanie do uczenia się informatyki, 

matematyki oraz nauki czytania i pisania 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
4 października 2017 roku 
15.00 – 19.15 

10 zł 

zakres szkolenia 

Znaczenie kodowania, dekodowania i przekazów ikonicznych w procesie 
przygotowania dzieci do uczenia się informatyki, matematyki oraz nauki 
czytania i pisania. Ćwiczenia, zabawy i gry kształcące u dzieci umiejętności 
kodowania i dekodowania. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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FD-9 Nauka programowania dla najmłodszych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
11 października 2017 roku 
15.00 – 19.00 

10 zł 

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

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-10 Edukacja polonistyczna – wykorzystanie aplikacji komputerowych w nauczaniu 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
17 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym według 
nowej podstawy programowej. Internet jako źródło programów 
edukacyjnych wspierających realizację treści nauczania z zakresu edukacji 
polonistycznej. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-11 Jak wspierać dzieci w nauce ortografii 

warsztaty liczba godzin dyd.: 6 
18 października 2017 roku 
14.00 – 19 00 

12 zł 

zakres szkolenia 
Ćwiczenia, zabawy i gry dydaktyczne wspierające dzieci w nauczaniu 
i uczeniu się ortografii. Różnorodne formy i metody kształtujące 
umiejętności ortograficzne uczniów. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-12 Edukacja matematyczna – wykorzystanie aplikacji komputerowych w nauczaniu 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
24 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym według 
nowej podstawy programowej. Internet jako źródło programów 
edukacyjnych wspierających realizację treści nauczania z zakresu edukacji 
matematycznej. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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FD-13 
Nauka przez zabawę – rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci 

edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 6 
25 października 2017 roku 
14.00 – 19.00 

12 zł 

zakres szkolenia 
Gry i zabawy wspomagające rozwój umiejętności matematycznych dziecka. 
Metody, formy i środki dydaktyczne w edukacji matematycznej 
dostosowane do pracy z uczniem klas I-III. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-14 Edukacja plastyczna – wykorzystanie aplikacji komputerowych w nauczaniu 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
7 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Nauka i zabawa z komputerem w nauczaniu wczesnoszkolnym według 
nowej podstawy programowej. Internet jako źródło programów 
edukacyjnych wspierających realizację treści nauczania z zakresu edukacji 
plastycznej. Bezpieczeństwo dziecka w pracy z komputerem, ochrona przed 
szkodliwymi treściami. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-15 Photo Story – tworzymy cyfrową opowieść 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
7 listopada 2017 roku 
15.00 – 19.00 

10 zł 

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

Adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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Język polski 
 

Program: Polonista w ośmioklasowej szkole podstawowej 
Cele: 

 przeanalizowanie zadań nauczyciela polonisty wynikających z nowej podstawy 
programowej, 

 przedstawienie propozycji metodycznych realizacji treści nowej podstawy 
programowej z zakresu retoryki, kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia 
językowego oraz teorii literatury. 

Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej. 
Informacje o programie: 

 program będzie kontynuowany w II semestrze roku szkolnego 2017/2018, 

 można wziąć udział we wszystkich formach doskonalenia oferowanych w programie 
lub w wybranych, 

 możliwa jest realizacja wybranych form programu dla określonej, stałej grupy 
nauczycieli, np. z terenu gminy, miasta lub powiatu, zajęcia będą organizowane 
wówczas na terenie danej gminy, miasta lub powiatu, 

 program przewiduje prowadzenie lekcji otwartych przez osobę prowadzącą zajęcia 
podczas spotkań stałych grup nauczycieli (w gminach, miastach, powiatach). 

Autor: Jolanta Kubrak. 
 

Integracja treści polonistycznych 
 

FD-16 Budowanie wiązek zadań rozwijających umiejętności polonistyczne uczniów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
11 października 2017 roku 
14.30 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Zadania rozwijające umiejętności uczniów w zakresie kształcenia 
literackiego i kulturowego, językowego, tworzenia wypowiedzi oraz 
samokształcenia. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

Retoryka w klasie szkolnej 
 

FD-17 Retoryka na lekcjach polskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
20 września 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 
Czym jest retoryka i dlaczego jej uczymy. Od czego i jak rozpocząć 
nauczanie retoryki. Narzędzia (nie tylko) językowe, przydatne do tworzenia 
tekstu. Retoryka na lekcji – przykłady zajęć. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 
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FD-18 Wypowiedź pisemna: budowa argumentu i tworzenie planu wypowiedzi 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
7 grudnia 2017 roku 
14.30 – 18.30 

8 zł 

zakres szkolenia 
Elementy stylu przyjaznego czytelnikowi. Budowa argumentu i jego 
rodzaje. Tworzenie planu wypowiedzi; plan psychologiczny i plan 
kompozycyjny. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

Kształcenie literackie i kulturowe 
 

FD-19 Kontekst historyczny powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
19 września 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Afrykańskie fascynacje Henryka Sienkiewicza. Egipt i Sudan w II połowie XIX 
wieku. 

adresaci 
nauczyciele języka polskiego uczący w szkołach podstawowych,  
zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński / Andrzej Matusiewicz / Jolanta Kubrak 

 
 

FD-20 Ćwiczenia w czytaniu i myśleniu, czyli karty pracy w omawianiu lektury 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
8 listopada 2017 roku 
godz. 15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 
Ćwiczenia stymulujące myślenie twórcze uczniów. Praca z tekstem 
literackim oraz redagowanie form wypowiedzi na jego podstawie.  
Karty pracy pomocne podczas omawiania lektury. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-21 Kontekst historyczny poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
27 listopada 2017 roku 
14.00 – 16.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Wielkie Księstwo Litewskie na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Postacie występujące w „Panu Tadeuszu” w kontekście historycznym. 
Epoka napoleońska w „Panu Tadeuszu”. 

adresaci nauczyciele języka polskiego, wszyscy zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz / Jarosław Schabieński / Jolanta Kubrak 
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Kształcenie językowe 
 

FD-22 Twórczo i praktycznie na lekcji gramatyki  

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
18 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 
Sposoby wyjaśniania uczniom trudniejszych pojęć gramatycznych. 
Przykładowa struktura lekcji gramatyki. Propozycje metodyczne. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-23 Korzystamy z bogactwa języka, czyli to samo na wiele sposobów 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
15 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 
Jak pokazać uczniom bogactwo języka polskiego. Środki stylistyczne 
wykorzystywane w tworzeniu opowiadania i opisu. Propozycje pracy 
z uczniami. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

uwagi dla stałej grupy nauczycieli lekcja otwarta i seminarium dyskusyjne 

 
 

Oswajamy teorię literatury 
 

FD-24 Środki stylistyczne dla czwartoklasisty 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
25 października 2017 roku 
14.30 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Propozycje zajęć poświęconych wprowadzeniu porównania, przenośni, 
epitetu i wyrazów dźwiękonaśladowczych. Formułowanie wymagań 
w języku ucznia. Indywidualizacja pracy uczniów. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

uwagi dla stałej grupy nauczycieli lekcja otwarta i seminarium dyskusyjne 
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FD-25 Przyjazna teoria literatury. Epika 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
22 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 

Wymagania programowe dotyczące odbioru i analizy utworu epickiego. 
Model pracy ukierunkowanej na kształcenie umiejętności uczniów 
w zakresie epiki. Karty pracy pomocne w kształceniu i utrwalaniu pojęć 
teoretycznoliterackich dotyczących epiki. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-26 Przyjazna teoria literatury. Liryka 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
13 grudnia 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

zakres szkolenia 

Wymagania programowe dotyczące odbioru i analizy utworu lirycznego. 
Model pracy ukierunkowanej na kształcenie umiejętności uczniów  
w zakresie liryki. Karty pracy pomocne w kształceniu i utrwalaniu pojęć 
teoretycznoliterackich dotyczących liryki. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

Języki obce 
 

FD-27 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. Język obcy nowożytny 

w edukacji wczesnoszkolnej w świetle nowej podstawy programowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
5 października 2017 roku 
15.30 – 18.45  

10 zł 

zakres szkolenia 

Jak praktycznie realizować wytyczne nowej podstawy programowej. 
Metody, techniki i materiały dydaktyczne pomocne w praktycznej nauce 
języka. Cele językowe – funkcjonalność, interakcyjność, komunikacja. 
Cele pozajęzykowe – rozwój kompetencji kluczowych. Sprawności 
językowe. Edukacja kulturowa. Treści interdyscyplinarne. 

adresaci nauczyciele języków obcych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 
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FD-28 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. Rodzaje zadań i ćwiczeń 
skutecznych w stopniowym rozwijaniu kompetencji i świadomości językowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
19 październik 2017 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 
Propozycje zadań i ćwiczeń prowadzących do aktywizacji języka obcego. 
Skuteczne techniki i strategie przetwarzania i zapamiętywania języka. 

adresaci nauczyciele języków obcych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 

 
 

FD-29 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. Wybór należy do Ciebie: 

jak dokonać wyboru słownictwa i struktur gramatycznych? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
14 listopada 2107 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 
Kryteria doboru słownictwa i struktur gramatycznych. Rola ucznia 
w doborze nauczanych treści. Analiza indywidualnych potrzeb 
i preferencji uczniów. 

adresaci nauczyciele języków obcych  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 

 
 

FD-30 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej.  

Metoda projektu na lekcjach języków obcych  

warsztaty  liczba godzin dyd.: 4. 
30 listopada 2107 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 

Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy w grupie, obserwowania 
rzeczywistości, wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania, 
samooceny i osiągania samodzielności. Łączenie umiejętności 
przedmiotowych i kluczowych. Integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej. 
Walory wychowawcze metody projektu.  

adresaci nauczyciele języków obcych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 

 
 

FD-31 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. Efektywna komunikacja 

w języku obcym, czyli jak sprawić by uczniowie mówili po angielsku 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 4 
9 stycznia 2018 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 
Czy używanie telefonów komórkowych na zajęciach jest zawsze czymś 
nieodpowiednim? Sprawdzone pomysły na zmotywowanie uczniów 
do mówienia. Jak stworzyć warunki do mówienia.  

adresaci nauczyciele języka angielskiego  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek 
Anna Faszcza (nauczyciel języka angielskiego, metodyk) 
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Historia i wiedza o społeczeństwie 
 

Program: Treści historyczne wynikające z nowej podstawy programowej 
w kontekście najnowszych badań naukowych oraz programów 
nauczania i programu wychowawczego szkoły 

Cele: 

 wydarzenia historyczne w kontekście najnowszych odkryć naukowych, 

 przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej, 

 obraz współczesności w kontekście wydarzeń historycznych. 
Autor: Jarosław Schabieński. 
 

FD-32 
Ryngraf, rodło, karabela – symbole i znaki w historii Polski 

w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 września 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Symbole w historii Polski na przestrzeni wieków. 
Rola symboli w tworzeniu wspólnotowego kodu kulturowego. 

adresaci nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 

 
 

FD-33 
Stereotypy a rzeczywista rola Kościoła katolickiego w dziejach cywilizacji 

w kontekście nowej podstawie programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
9 października 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Rola Kościoła katolickiego w rozwoju oświaty i nauki – wynalazki dokonane 
przez duchownych katolickich. Rola Kościoła katolickiego w innych 
dziedzinach życia. Stereotypy w przedstawianiu Kościoła katolickiego 
w średniowieczu. 

adresaci nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 

 
 

FD-34 
Konflikt na Bliskim Wschodzie ze szczególnym uwzględnieniem konfliktu 

izraelsko-palestyńskiego w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
6 listopada 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Źródła konfliktów na Bliskim Wschodzie. Przebieg konfliktów na Bliskim 
Wschodzie w XX wieku. Konflikt izraelsko-palestyński. 

adresaci nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 
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FD-35 
Kluczowe przemiany w latach 1989 – 1997 

w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
27 listopada 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Przemiany polityczne w latach 1989 – 1997. Przemiany społeczne w latach 
1989 – 1997. Kontrowersje wokół przemian w latach 1989 – 1997. 

adresaci nauczyciele historii, wszyscy zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 

 
 

FD-36 
Metody i konsekwencje rządów jakobińskich we Francji 

w kontekście nowej podstawy programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 grudnia 2017 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Metody rządów jakobińskich. Wandalizm rewolucji w kontekście książki 
Francisa Souchala pod tym samym tytułem. Powstanie w Wandei i jego 
stłumienie. 

adresaci nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 

 
 

FD-37 
Wpływ Kościoła katolickiego na stosunki społeczne i polityczne w PRL  

w nowej podstawie programowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
15 stycznia 2018 roku 
16.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Rola Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego jako prymasów Polski. 
Inne ważne postacie polskiego Kościoła. Wpływ Kościoła katolickiego 
na stosunki społeczne i polityczne w PRL. 

adresaci nauczyciele historii, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Schabieński 
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Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej 
 

Program: Nie bójmy się eksperymentowania 

 W nowej, obowiązującej od września 2017 roku, 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 Nie bójmy się 
eksperymentowania, który pozwala na podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie 
kształtowania i doskonalenia najważniejszych umiejętności uczniów rozwijanych w ramach 
kształcenia ogólnego. 
Cele programu: 

 kształtowanie kompetencji kluczowej - uczenia się przez doświadczanie 
i eksperymentowanie, 

 nabywanie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z różnych dziedzin 
ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, 
w tym programowanie, 

 upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

 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. 
 

FD-38 Nie bójmy się eksperymentowania 

konferencja 
i warsztaty 

liczba godzin dyd.: 4 
21 września 2017 roku 
15.00 – 18.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Rola uczenia się przez doświadczanie i eksperymentowanie we 
współczesnej szkole. Myślenie komputacyjne nie tylko na informatyce. 
Jakie umiejętności może kształtować praca w zespole. 
Zajęcia warsztatowe – doświadczenie i eksperyment na różnych 
przedmiotach. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 
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FD-39 Kompetencje kluczowe w procesie edukacji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
14 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Po co nam kompetencje kluczowe? Czym jest kompetencja i dlaczego 
kluczowa? Osiem kompetencji kluczowych. Jak i kiedy kształtować 
kompetencje kluczowe u uczniów? 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-40 Eksperymentowanie i doświadczanie na różnych edukacjach 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
21 listopada 2017 roku 
15.00 – 19.00 

10 zł 

zakres szkolenia 
Założenia nauczania problemowego i empirycznego. Specyfika dziecięcego 
sposobu badania rzeczywistości. Wykorzystanie eksperymentu 
i doświadczenia w pracy z uczniami I etapu edukacyjnego. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-41 Doświadczenie i eksperyment na różnych przedmiotach w szkole podstawowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
27 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty w szkole podstawowej. 
Jak wykorzystać inteligencje wielorakie w pracy z uczniem. 

adresaci nauczyciele szkół podstawowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-42 WebQuest – praca metodą projektu w oparciu o zasoby internetowe 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
5 grudnia 2017 roku 
15.00 – 19.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Opis metody WebQuest i możliwości jej wykorzystania w kształceniu. 
Najważniejsze wskazówki dla wykonawców. Analiza wybranych 
przykładów. Tworzenie własnych projektów. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 
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FD-43 
Doświadczenie i eksperyment na różnych przedmiotach ogólnokształcących 

w szkole ponadgimnazjalnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
7 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Obserwacje, doświadczenia, eksperymenty w szkole ponadgimnazjalnej.  
Procedura badawcza. Przykłady ciekawych rozwiązań. 

adresaci nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk  

 
 

FD-44 Mapy myśli – graficzny sposób notowania 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
11 grudnia 2017 roku 
15.00 – 19.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Nowy sposób myślenia i notowania. Tworzenie kreatywnych notatek. 
Wykorzystanie bezpłatnego oprogramowania. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-45, FD-46 Metoda projektu w szkole podstawowej 

poziomy szkolenia Wprowadzenie (FD-45) Tworzenie projektu (FD-46) 

zakres szkolenia 

Opis metody i możliwości jej 
wykorzystania w kształceniu.  
Przykłady projektów edukacyjnych. 
Najważniejsze wskazówki 
dla wykonawców. 

Wybieranie tematu projektu edukacyjnego. 
Określenie celów i zaplanowanie etapów. 
Realizacja zaplanowanych działań. 
Kryteria oceny projektu.  
Przedstawienie rezultatów. 

forma zajęć, 
liczba godz. dyd. 

seminarium, 3 godz. dyd. seminarium, 3 godz. dyd. 

adresaci nauczyciele szkoły podstawowej nauczyciele szkoły podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk /  
Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

Andrzej Staszczyk /  
Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

data i godziny 
realizacji zajęć 

8 stycznia 2018 roku 
15.00 – 17.30 

9 stycznia 2018 roku 
15.00 – 17.30 

koszt uczestnictwa szkolenie bezpłatne szkolenie bezpłatne 
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Program: Wykorzystanie nowych technologii w realizacji treści nowej podstawy 
programowej z różnych przedmiotów 

Cele: 

 wykorzystania aplikacji w „chmurze” do realizacji treści nowej podstawy 
programowej w zakresie wykorzystania technologii do komunikowania się w procesie 
uczenia się i współpracy z uczniami, wymiany pomysłów i doświadczeń, 

 wykorzystywanie nowych technologii do wzbogacania i przekazywania wiedzy oraz 
rozwijania kreatywności uczniów, 

 wykorzystania aplikacji do realizacji treści nowej podstawy programowej w zakresie 
dostosowania sposobu sprawdzania i oceniania wiedzy (metody, formy sprawdzania), 

 tworzenie quizów i gier edukacyjnych z wykorzystaniem smartfonów i tabletów, 
umożliwiające mobilizowanie uczniów do działania oraz zwiększanie 
ich zaangażowania podczas nauki, 

 tworzenie materiałów edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-
komunikacyjnych, 

 poznanie zagrożeń związanych z korzystanem z Internetu i sposobów 
przeciwdziałania cyberprzemocy. 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek. 
Autor: Jarosław Cezary Słabiński. 
 

FD-47 Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon / tablet na lekcji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
25 września 2017 roku 
15.00 – 18.15 

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 
multimedialnym. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

uwagi warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab 
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FD-48 Tworzenie prezentacji edukacyjnych w programie Prezi 

szkolenie liczba godzin dyd.: 8 
2 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

16 zł 

zakres szkolenia 

Zakładanie konta na prezi.com. Wybieranie szablonu prezentacji, 
wstawianie ramek i kształtów. Edycja i formatowanie tekstu. Wstawianie 
obiektów, ustawianie kolejności pokazu i nadawanie dynamiki elementom 
prezentacji. Sposoby zapisywania prezentacji. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

uwagi dwa spotkania po 4 godziny dydaktyczne 

 
 

FD-49 Aplikacje komputerowe do wizualizacji treści nauczania dostępne w „chmurze” 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
9 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

10 zł 

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

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-50 
Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy  

i sprawdzanie efektów kształcenia 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
23 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

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. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-51 Wykorzystanie multimediów w edukacji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
28 listopada 2017 roku 
15.00 – 19.15 

10 zł 

zakres szkolenia 
Bezpłatne programy do tworzenia, edycji i konwertowania filmów i muzyki. 
Przykłady zastosowania na lekcji. Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem 
multimediów. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 
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FD-52 Tworzenie materiałów dydaktycznych w programie WBTExpress 

kurs liczba godzin dyd.: 12 
6 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

bezpłatne 

zakres szkolenia 

Wykorzystanie programu WBTExpress w edukacji. Tworzenie zawartości 
materiałów dydaktycznych zawierających strony informacyjne w postaci 
tekstu, grafiki statycznej i animowanej, nagrań dźwiękowych i wideo, 
animacji flash oraz strony zadaniowe w postaci zadań i testów. 
Przygotowanie materiałów do publikacji w zasobach Podlaskiej Platformy 
Edukacyjnej. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

Program: TIK w praktyce 

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednim roku szkolnym. Obejmuje: Metody 
pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i Praktyczne 
wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK. Warsztaty prowadzą konsultanci z wieloletnim 
doświadczeniem w stosowaniu nowoczesnych technologii. 
Cele: 

 promowanie nowego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych, 

 rozwijanie umiejętności algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów, 

 upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych 
oraz 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-53 Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 15 
18, 19 i 25 września 2017 roku 
15.00 – 19.15 

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  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

uwagi cykl trzech pięciogodzinnych spotkań 
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FD-54 
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki okolicznościowej 

przy użyciu prostej aplikacji komputerowej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
20 września 2017 roku 
15.00 – 19.15 

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 
z wykorzystaniem gotowego układu.  

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk  

 
 

FD-55 Metody pracy z tablicą interaktywną 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
26 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Planowanie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. 
Bezpłatne zasoby edukacyjne w sieci internetowej. Tworzenie ćwiczeń 
interaktywnych z zastosowaniem multimediów. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-56 E-podręcznik w szkole przyszłości 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
29 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Dydaktyka cyfrowa a wzmacnianie swobodnego rozwoju jednostki. 
Dlaczego e-podręcznik to nie tylko podręcznik w formie cyfrowej? 
Wieloplatformowość i mobilność e-podręcznika. Przykładowe 
zastosowania na zajęciach. 

adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 
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FD-57, FD-58 Programowanie w Scratch 

poziomy szkolenia 
Podstawy programowania w Scratch 

(FD-57) 
Programowanie w Scratch 

dla zaawansowanych (FD-58) 

zakres szkolenia 

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

Praktyczne ćwiczenia w środowisku 
programowania Scratch. Tworzenie 
złożonych programów. 

forma zajęć, 
liczba godz. dyd. 

warsztaty 
8 godz. dyd. 

warsztaty 
8 godz. dyd. 

adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek 

nauczyciele wszystkich typów szkół 
i placówek posiadający podstawową 
znajomość Scratcha 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk Andrzej Staszczyk 

data i godziny 
realizacji zajęć 

grupa I: 
27 września i 4 października 2017 roku 
grupa II: 
12 i 19 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

15 i 22 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

koszt uczestnictwa 16 zł 16 zł 

 
 

FD-59, FD-60, FD-61 Programowanie bez komputera 

poziomy szkolenia w klasach I – III (FD-59) w klasach IV – VI (FD-60) w klasach VII – VIII (FD-61) 

zakres szkolenia 

Gry i zabawy 
wprowadzające 
podstawowe pojęcia 
informatyczne 
i zachęcające uczniów 
do nauki programowania. 
Programowanie robota bez 
komputera i robota. 

Jak uczyć myślenia 
komputacyjnego. Rozwijanie 
myślenia algorytmicznego. 
Tworzenie interaktywnej 
aplikacji / gry przez 
uczestników. 

Nauka rozumienia, 
analizowania 
i rozwiązywania 
problemów. Portale 
wspomagające naukę 
programowania. 

forma zajęć, 
liczba godz. dyd. 

seminarium 
3 godz. dyd. 

seminarium 
3 godz. dyd. 

seminarium 
3 godz. dyd. 

adresaci 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

nauczyciele informatyki 
klas IV – VI 

nauczyciele informatyki 
klas VII 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk /  
Danuta Moroz, 
Andrzej Staszczyk 

Andrzej Staszczyk / 
Danuta Moroz,  
Andrzej Staszczyk 

Andrzej Staszczyk /  
Danuta Moroz,  
Andrzej Staszczyk 

data i godziny 
realizacji zajęć 

28 września 2017 roku 
15.00 – 17.30 

2 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

16 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

koszt uczestnictwa szkolenie bezpłatne szkolenie bezpłatne szkolenie bezpłatne 
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FD-62 Ozobot w edukacji wczesnoszkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
6 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

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

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-63 PREZI – nowe podejście do prezentacji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 6 
9 listopada 2017 roku 
14.00 – 19.00 

12 zł 

zakres szkolenia 
Tworzenie dynamicznej prezentacji w programie PREZI – wstawianie 
i grupowanie tekstu, wstawianie zdjęć, filmów, hiperłączy, ustalanie 
kolejności wyświetlania slajdów. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-64 Programowanie robota w środowisku programowania Scratch 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
6 grudnia 2017 roku 
15.00 – 18.15 

8 zł 

Zakres szkolenia 
Praktyczne ćwiczenia w programowaniu robota mBot w środowisku 
programowania Scratch.  

Adresaci 
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek posiadający podstawową 
znajomość Scratcha 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk  

 
 

FD-65 Inkscape – program do tworzenia grafiki 

warsztaty liczba godzin dyd.: 10 
13 i 18 grudnia 2017 roku 
15.00 – 19.15 

20 zł 

zakres szkolenia 

Inkscape – łatwy w obsłudze i darmowy program do tworzenia grafiki. 
Podstawowe wiadomości o grafice komputerowej. Wizualna atrakcyjność 
grafiki wektorowej. Początki pracy z programem Inkscape. Metody pracy 
z grafiką wektorową. Eksportowanie wyników do różnych formatów. 

adresaci nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk  
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FD-66 Własna strona www – przygoda z WordPressem 

warsztaty liczba godzin dyd.: 15 
3, 10 i 17 stycznia 2018 roku 
15.00 – 19.15 

150 zł 

zakres szkolenia 
Instalacja i konfiguracja WordPressa. Logowanie do własnej strony. 
Instalacja podstawowych wtyczek. Blog, czy strona www. Konfigurowanie 
strony. Praca z mediami. Aktualizacja strony. 

adresaci zainteresowani nauczyciele  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk  

uwagi cykl trzech czterogodzinnych spotkań 

 
 

Bezpieczeństwo w internecie. 
Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych 

 

FD-67 Przeciwdziałanie zagrożeniom w Internecie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
20 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

10 zł 

zakres szkolenia 

Rodzaje zagrożeń w Internecie. Sposoby zapobiegania. 
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu – scenariusze lekcji i filmy.  
Wpływ korzystania z Internetu na zmianę sposobu komunikacji 
i rozpowszechniania różnych informacji. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

uwagi warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab 

 
 

FD-68 Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 
25 października 2017 roku 
15.00 – 16.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Jak działać, by zapobiegać uzależnieniom behawioralnym? 
Symptomy fonoholizmu. Jak przeciwdziałać fonoholizmowi. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Staszczyk 
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Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 
 

Wspieranie szkół w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego 
 

FD-69 Program wychowawczo-profilaktyczny w placówce oświatowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 

I grupa: 
18 września 2017 roku 
15.00 – 17.30  
II grupa: 
20 września 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Aktualne podstawy prawne działań wychowawczych i profilaktycznych 
w szkole i placówce. Założenia tworzenia szkolnego programu 
wychowawczo-profilaktycznego. Diagnoza potrzeb i problemów szkoły. 
Czynniki chroniące i czynniki ryzyka. Ewaluacja osiągnięcia celów i procesu 
realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  

 
 

FD-70 Zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły i placówki oświatowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
23 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Diagnoza potrzeb wychowawczych i środowiskowych. Realizacja treści 
wychowawczo-profilaktycznych na poszczególnych przedmiotach 
i godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska  

 
 

Organizacja wolontariatu 
 

FD-71 Wolontariat w szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
27 września 2017 roku 
15.30 – 17.45 

6 zł 

zakres szkolenia 

Prawne aspekty organizowania wolontariatu w szkole i współpracy 
z wolontariuszami. Organizowanie wolontariatu w placówkach 
edukacyjnych. Sposoby motywowania wolontariuszy. 
Modele wolontariatu w szkołach w Polsce. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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FD-72 Organizacja i wdrożenie wolontariatu 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
28 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Regulacje prawne dotyczące sposobu organizacji i realizacji działań 
w zakresie wolontariatu w szkołach i placówkach oświatowych (statut 
szkoły / placówki). Rada wolontariatu w samorządzie uczniowskim. 
Wolontariat szkolny – krok po kroku. Rozwijanie wolontariatu w szkołach 
i placówkach oświatowych. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

Samorządność uczniowska 
 

FD-73 
Planowanie pracy samorządu uczniowskiego 

z wykorzystaniem Laboratorium Innowacji i-Lab 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 

I grupa: 
20 września 2017 roku 
10.00 – 13.30 
II grupa: 
18 października 2017 roku 
10.00 – 13.30 

150 zł  
od szkoły 

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 12 lub 13 przedstawicieli samorządu uczniowskiego danej 
szkoły 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński / Andrzej Matusiewicz 

uwagi warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab 

 
 

FD-74 Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna i uczniowskich liderów 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
21 października 2017 roku 
14.00 – 17.15 

szkolenie 
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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Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty 

 

FD-75 
Zadania pedagoga wspomagającego pracę z dzieckiem 

z niepełnosprawnością w szkole 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
20 września 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Zadania pedagoga wspierającego w realizacji zaleceń poradni 
psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka z niepełnosprawnością w szkole. 

adresaci 
pedagodzy wspierający proces kształcenia dziecka z niepełnosprawnością 
w szkole 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 

 
 

FD-76 Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne 

kurs liczba godzin dyd.: 25 6 – 8 października 2017 roku 300,00 zł 

zakres szkolenia 

Przygotowanie do rozpoczęcia pracy metodą Ruchu Rozwijającego. 
Zapoznanie z założeniami teoretycznymi i filozoficznymi metody. 
Analiza różnych aspektów ruchu i możliwości wykorzystania metody 
w pracy w obszarze pomagania i terapii. 
Przygotowanie do samodzielnego projektowania sesji RR, praktyczne 
doświadczenie.  

adresaci nauczyciele pracujący z uczniem o nietypowym / nieprawidłowym rozwoju 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski / Alicja Wilkołazka, Bożena Kisiel (superwizorki pracy 
metodą Ruchu Rozwijającego, prowadzą program autorski z upoważnienia 
International Sherborne Foundation w Wielkiej Brytanii) 

 
 

FD-77 
Uczeń z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej 

– opracowanie, realizowanie i modyfikacja IPET 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
17 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia. 
Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. 

adresaci nauczyciele pracujący z uczniem z orzeczeniem PP-P 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski  
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FD-78 Zajęcia rozwijające komunikowanie się 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
14 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Omówienie podstaw nowego przedmiotu w edukacji uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym w szkołach podstawowych. 

adresaci 
nauczyciele i specjaliści szkolni pracujący z dzieckiem mającym problemy 
w zakresie komunikacji  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski / Wioleta Makarewicz – specjalistka komunikacji 
alternatywnej i wspomagającej AAC, nauczyciel SOSW nr 1 w Suwałkach, 
Agnieszka Biegasik – Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach 

 
 

FD-79 Metoda Dobrego Startu 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
21 listopada 2017 roku 
15.00 – 19.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Podstawy teoretyczne i zastosowanie Metody Dobrego Startu. 
Rodzaje ćwiczeń i struktura zajęć w MDS. Wersje i programy Metody 
Dobrego Startu. Organizowanie zajęć prowadzonych MDS. 

adresaci 
psychologowie, logopedzi, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, 
ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rehabilitacyjno- 
wychowawczych, szkół specjalnych, klas integracyjnych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski / Małgorzata Bukowska, nauczyciel SOSW nr 1 
w Suwałkach 

 
 

FD-80 
Edukacja włączająca – uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych  

w szkole ogólnodostępnej 

seminarium Liczba godzin dyd.: 9 godz.  
22 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45  
– pierwsze spotkanie 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Przepisy prawne dotyczące kształcenia dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Specyfika funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego 
(sfera społeczna, sfera emocjonalna, możliwości edukacyjne, trudności). 
Diagnoza funkcjonalna jako podstawa oddziaływań edukacyjnych 
i terapeutycznych. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET). 
Uczeń z opinią o dostosowaniu wymagań – specyfika funkcjonowania, formy 
i metody dostosowania wymagań. 

adresaci nauczyciele różnych specjalności, pedagodzy specjalni, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski / Joanna Stabińska / Grażyna Jankowska  

seminarium terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną uzgodnione z uczestnikami 
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FD-81 
Praca z uczniem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem uczniów 

z autyzmem i zespołem Aspergera 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
5 grudnia 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Uczeń z autyzmem w środowisku szkolnym. Codzienne problemy osób 
z zespołem Aspergera. Jak zorganizować pracę w klasie, aby pomóc 
uczniowi ze spektrum autyzmu. 

adresaci nauczyciele pracujący z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Leszek Dąbrowski 
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II. Kształcenie zawodowe i doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 

Wspomaganie szkół w realizacji podstawy programowej 
kształcenia w zawodzie 

 

Program: Kreatywny nauczyciel kształcenia zawodowego 

Cel: podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w szkołach województwa 
podlaskiego. 

Adresaci:  

 kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego, 

 nauczyciele kształcenia zawodowego. 
Autor: Krystyna Osakowicz. 
 

FD-82 Program kształcenia w zawodzie. Doradztwo edukacyjno-zawodowe 

konferencja liczba godzin dyd.: 3 
13 września 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Tworzenie programu kształcenia w zawodzie, modyfikacja programów 
kształcenia w zawodzie, autorskie programy nauczania, dopuszczanie 
do użytku szkolnego programu nauczania, monitorowanie podstawy 
programowej kształcenia w zawodzie. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.  

adresaci 
kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego, nauczyciele kształcenia 
zawodowego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz, Lucyna Poczobut 

 
 

FD-83 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. 

Metoda projektu na lekcjach języka obcego zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
21 września 2107 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 

Rozwijanie u uczniów umiejętności współpracy w grupie, obserwowania 
rzeczywistości i wdrażania zdobytej wiedzy do praktycznego działania. 
Łączenie umiejętności przedmiotowych i kluczowych. Integrowanie wiedzy 
szkolnej i pozaszkolnej. Kształcenie kompetencji personalno-społecznych 
(KPS). 

adresaci nauczyciele języków obcych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Dorota Hołownia-Dudek 
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FD-84 Kwalifikacje, normy i certyfikacje w szkolnictwie zawodowym 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
5 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Zintegrowany System Kwalifikacji, uprawnienia i certyfikacje dla uczniów / 
absolwentów oczekiwane przez pracodawców. 

adresaci zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-85 Wymiana dobrych praktyk nauczycieli z branży hotelarsko-gastronomicznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  
9 października 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży 
hotelarsko-gastronomicznej. Zmiany kształcenia w zawodzie, przykłady 
przedsięwzięć innowacyjnych, analiza egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej pracy. Współpraca 
z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia zawodowego. 

adresaci zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz, Lucyna Poczobut 

 
 

FD-86 
Realizacja zaleceń nowej podstawy programowej. 

Rodzaje zadań i ćwiczeń skutecznych w stopniowym rozwijaniu kompetencji 
i świadomości językowej na lekcjach języka obcego zawodowego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
26 października 2017 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 
Propozycje zadań i ćwiczeń prowadzących do aktywizacji języka obcego. 
Skuteczne techniki i strategie przetwarzania i zapamiętywania języka. 

adresaci nauczyciele języków obcych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący 

Dorota Hołownia-Dudek 

 
 

FD-87 Jakość kształcenia w szkole zawodowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
16 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Standardy jakości kształcenia przyjmowane w szkołach zawodowych jako 
narzędzie wykorzystywane do podnoszenia jakości pracy i zwiększenia 
efektywności kształcenia. 

adresaci zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 
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FD-88 Wymiana dobrych praktyk nauczycieli z branży informatycznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  
22 listopada 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży 
informatycznej. Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej 
pracy. Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia 
zawodowego. 

adresaci zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz 

 
 

FD-89 Wymiana dobrych praktyk nauczycieli z branży mechatronicznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3  
11 grudnia 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży 
mechatronicznej. Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej 
pracy. Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia 
zawodowego. 

adresaci zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz 

 
 

FD-90 Wymiana dobrych praktyk nauczycieli z branży ekonomicznej i handlowej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
10 stycznia 2018 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Dobre praktyki w realizacji działań zespołów przedmiotowych branży 
ekonomicznej i handlowej. Przykłady przedsięwzięć innowacyjnych, analiza 
egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i wnioski do dalszej 
pracy. Współpraca z partnerami społecznymi w zakresie kształcenia 
zawodowego. 

adresaci zainteresowani nauczyciele kształcenia zawodowego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz, Lucyna Poczobut 
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FD-91 Lekcje odwrócone 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 stycznia 2018 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Metody odwróconej lekcji jako propozycja efektywniejszego 
gospodarowania czasem lekcyjnym. 

adresaci zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-92 Analiza wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
18 stycznia 2018 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Analiza ilościowa, jakościowa i kontekstowa wyników egzaminów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 

adresaci zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

Współpraca z pracodawcami 
 

FD-93 Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
21 września 2017 roku 
12.00 – 14.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami. Wymiana doświadczeń 
oraz dobre praktyki szkół zawodowych. 

adresaci dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-94 Zasady systemu HACCP i GHP/GMP w gastronomii 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
26 września 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Definicje systemów, zasady do opracowania, wdrożenia i utrzymania 
systemu. 

adresaci 
nauczyciele kształcenia zawodowego z zakresu gastronomii, turystyki 
i hotelarstwa, zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lucyna Poczobut / Anna Radzewicz – Powiatowa Stacja Sanitarno 
-Epidemiologiczna w Suwałkach 

 

 



- 46 - 

 

FD-95 
Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości 

zainteresowanych szkół i pracodawców 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
19 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Warunki organizowania zajęć praktycznych, zasady współpracy szkół 
z pracodawcami, możliwości zmian w programach nauczania. 

adresaci zainteresowani nauczyciele szkół zawodowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-96 Kompozycje potraw na talerzu – małe dzieło sztuki 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
24 października 2017 roku 
14.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Właściwe rozmieszczenie dania na talerzu, efekt wizualny dania, wybór 
odpowiedniej kolorystyki kompozycji. Narzędzia pomocne 
w komponowaniu potrawy. 

adresaci 
nauczyciele kształcenia zawodowego z zakresu gastronomii, hotelarstwa, 
zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lucyna Poczobut / szef kuchni wybranego hotelu w Suwałkach 

uwagi adres hotelu zostanie podany e-mailem po zgłoszeniu się grupy 

 
 

FD-97 Co nowego w cukiernictwie? 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
21 listopada 2017 roku 
14.30 – 17.00 

odpłatność 
uczestnika* 

zakres szkolenia Techniki sporządzania, dekorowania i serwowania deserów. 

adresaci 
nauczyciele kształcenia zawodowego z zakresu gastronomii, 
zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lucyna Poczobut / cukiernik 

uwagi * koszt uczestnictwa zostanie podany po utworzeni grupy 
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Kształcenie kompetencji personalno-społecznych (KPS) 
 

FD-98 
Kształtowanie kompetencji personalnych, społecznych  

oraz organizacji pracy małych zespołów 

konferencja liczba godzin dyd.: 2 

20 września 2017 roku 
14.30 – 16.00 
25 października 2017 roku 
14.30 – 16.00 
15 listopada 2017 roku 
14.30 – 16.00 

szkolenie 
bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Rola kompetencji personalnych, społecznych i organizacji pracy w małych 
zespołach w zakładzie pracy. 
Oczekiwania pracodawców od przyszłych pracowników w zakresie 
kompetencji interpersonalnych, organizacyjnych oraz motywacji 
do podejmowania nowych wyzwań. 

Adresaci nauczyciele kształcenia ogólnego i zawodowego szkoły zawodowej 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Krystyna Osakowicz 
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III. Bezpieczeństwo 
 

FD-99 Nowe zagrożenia – dopalacze w szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
11 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

6 zł 

zakres szkolenia 

Rola i możliwości szkoły w profilaktyce narkomanii. 
Sposoby działania w przypadku znalezienia narkotyków w szkole, ucznia 
będącego pod wpływem narkotyków, dilera na terenie szkoły. 
Problemy prawne – zapoznanie ze znowelizowaną ustawą o zapobieganiu 
narkomanii. Propozycje różnych wariantów i sposobów tworzenia 
metodycznych i profilaktyczno-terapeutycznych działań z młodzieżą. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy szkolni, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-100 Profilaktyka agresji w szkole 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
18 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

6 zł 

zakres szkolenia 

Definicja, typy agresji, przyczyny jej powstawania. Jak przeciwdziałać 
powstawaniu agresji? Współpraca z rodzicami dziecka agresywnego. 
Autoagresja – samookaleczenia, anoreksja. Typy programów 
prewencyjnych. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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IV. Doradztwo metodyczne w zakresie języka mniejszości 
narodowych 

 

FD-101 Poznajemy obiekty historyczno-kulturowe Bałtów 

seminarium 
wyjazdowe 

liczba godzin dyd.: 5 16 września 2017 roku 
odpłatność 
uczestnika* 

zakres szkolenia 

Historia Bałtów. Kultura i języki bałtyckie. Jaćwieskie góry zamkowe 
w Szurpiłach (Polska) i w Punia (Litwa). Walory przyrodnicze i kulturowo-
historyczne obiektów. Planowanie wycieczki szkolnej szlakiem jaćwiesko-
pruskim. 

adresaci nauczyciele szkół z litewskim językiem nauczania 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 

uwagi 
*koszt wyjazdu (przejazd, wyżywienie) będzie pokrywany przez 
uczestników seminarium we własnym zakresie 

 
 

FD-102 Sieć współpracy nauczycieli języka litewskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 12 
19 września 2017 roku 
15.00 – 17.15 
pierwsze spotkanie 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Wymiana doświadczeń. Nowatorskie inicjatywy nauczycieli. Lekcje 
otwarte. Zmiany w nauczaniu języka litewskiego wynikające z reformy 
edukacji. 

adresaci nauczyciele języka litewskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 

uwagi 
zajęcia będą miały formę trzygodzinnych spotkań, odbywających się 
raz w miesiącu. Na pierwszym spotkaniu zostaną ustalone terminy 
następnych 

 
 

FD-103 Nowa podstawa programowa a programy nauczania języka litewskiego 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
17 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zmiany w podstawie programowej języków mniejszości narodowych i grup 
etnicznych. Modyfikacja programów nauczania języka litewskiego 
i przygotowywanie materiałów dydaktycznych dla klas objętych zmianami 
programowymi w roku szkolnym 2017/2018. 

adresaci nauczyciele języka litewskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Biruta Wojczulis 
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V. Wspieranie nauczycieli w realizacji podstawy programowej 
 

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 
 

FD-104 Edukacja przez szachy – podstawy gry dla początkujących 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
14 września 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Zasady gry, przepisy, podstawy do uzyskania kategorii szachowej. 
Przygotowanie do realizacji programu nauczania szachów w szkole.  

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-105 Szachy – doskonalenie umiejętności 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
28 września 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia Strategia i taktyka szachowa realizowana w programach nauczania. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-106 
Problemy dziecięce z punktu widzenia dziecka i rodzica 

– pomysły na spotkania warsztatowe z rodzicami 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
10 października 2017roku 
14.00 – 17.15 

8 zł 

zakres szkolenia 
Problemy w oczach dziecka, a problemy w oczach rodzica. 
Selekcja problemów dziecięcych. Próby rozwiązania wybranych dziecięcych 
problemów. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-107 
Jesienne eksperymenty plastyczno-muzyczne w wychowaniu przedszkolnym 

i edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
17 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Korelacja muzyki i plastyki z wykorzystaniem elementów systemu edukacji 
przez ruch. Tworzenie kart pracy jako elementy dekoracyjne klas szkolnych. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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FD-108 Gry logiczne wspomagające edukację matematyczną 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
12 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

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

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-109 Ocenianie kształtujące wspierające rozwój ucznia młodszego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
28 listopada 2017 roku 
15.00 – 19.00 

10 zł 

zakres szkolenia 

Główne założenia oceniania kształtującego. Strategie oceniania 
kształtującego. Formułowanie celów lekcji w języku ucznia. Kryteria 
sukcesu – „NaCoBeZu”. Sposoby udzielania informacji zwrotnej. Ocena 
koleżeńska i samoocena. Przykłady dobrej praktyki. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 

 
 

FD-110 
Świąteczne eksperymenty plastyczno-muzyczne w wychowaniu przedszkolnym 

i edukacji wczesnoszkolnej 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
29 listopada 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Korelacja muzyki i plastyki z wykorzystaniem elementów systemu edukacji 
przez ruch. Tworzenie kart pracy, jako elementy dekoracyjne klas 
szkolnych. Ozdoby świąteczne: bombki, gwiazdy, Mikołaje, choinki itp. 

adresaci nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-111 Zagadki – rozrywki umysłowe w edukacji wczesnoszkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 4 
4 grudnia 2017 roku 
15.00 – 18.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie kreowania pozytywnej 
atmosfery uczenia się w edukacji. Doskonalenie umiejętności w zakresie 
planowania i organizowania zajęć wspierających i rozwijających zdolności 
dzieci. 

adresaci nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz 
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Języki obce 
 

FD-112 Dzień otwarty z Oxford University Press 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
28 sierpnia 2017 roku 
10.00 – 13.00  

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zapoznanie nauczycieli z nowościami wydawniczymi na rok szkolny 
2017/2018. Podręczniki dla przedszkola – co wybrać i czym się kierować? 
Promocja materiałów dostępnych w Oxford Teacher’s Club – dlaczego 
warto po nie sięgać?  

adresaci nauczyciele języka angielskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek, 
Wiesława Gierłachowska-Bałdyga (przedstawiciel wydawnictwa) 

 
 

FD-113 
Dysleksja i nie tylko. „Teaching the Brain to Read and Write”. 

Jak nauczyć mózg czytać i pisać w języku angielskim 

warsztaty  liczba godzin dyd.: 5 
7 grudnia 2017 roku 
15.30 – 18-45 

10 zł 

zakres szkolenia 

Rozwijanie świadomości fonologicznej u uczniów na zajęciach języka 
angielskiego. Przykłady aktywności wspierających rozwój mowy 
i świadomości językowej u dzieci małych. Dysleksja i jej wpływ na 
funkcjonowanie ucznia na zajęciach języka angielskiego. Prezentacja 
metod wspierania ucznia z dysleksją na zajęciach języków obcych.  

adresaci nauczyciele języka angielskiego (nauczanie wczesnoszkolne) 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek / Sylwia Kalicka (nauczyciel języka angielskiego) 

 
 

Muzyka i plastyka 
 

FD-114 Eksperymenty plastyczno-muzyczne w klasach IV-VII 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
11 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Korelacja muzyki i plastyki z wykorzystaniem elementów systemu edukacji 
przez ruch. Tworzenie kart pracy jako elementy dekoracyjne klas szkolnych. 

adresaci nauczyciele muzyki i plastyki 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 
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Religia 

 

FD-115 
Realizacja podstawy programowej z religii w szkole podstawowej 

– nowe wytyczne Konferencji Episkopatu Polski 

konferencja liczba godzin dyd. 4 
30 sierpnia 2017 roku 
12.00 – 15.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Katecheza w nowej szkole podstawowej. Zmiany w nauczaniu religii 
wynikające ze zmian strukturalno-programowych w oświacie. 

adresaci nauczyciele religii 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-116 Rocznice maryjne 

warsztaty liczba godzin dyd. 3 
24 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Historia i współczesność objawień maryjnych. Analiza przesłań maryjnych 
– w 300. rocznicę Koronacji Obrazu MB Częstochowskiej, 140. rocznicę 
objawień w Gietrzwałdzie, 300. rocznicę objawień w Aparecidzie i stulecie 
objawień w Fatimie. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 
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VI. Rozwój zawodowy i osobisty nauczyciela 
 

Awans zawodowy nauczycieli 
 

FD-117 
Plan rozwoju nauczyciela stażysty ubiegającego się 

o stopień nauczyciela kontraktowego 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
11 września 2017 roku 
14.30 – 18.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy. Procedura awansu 
na stopień nauczyciela kontraktowego. Plan rozwoju zawodowego. 
Dokumentowanie podjętych działań w okresie stażu. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Radziszewska 

 
 

FD-118 
Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się 

o stopień nauczyciela mianowanego 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
13 września 2017 roku 
14.30 – 18.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy. Procedura awansu 
na stopień nauczyciela mianowanego. Plan rozwoju zawodowego. 
Dokumentowanie podjętych działań w okresie stażu. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Radziszewska 

 
 

FD-119 
Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się 

o stopień nauczyciela dyplomowanego 

seminarium liczba godzin dyd.: 5 
14 września 2017 roku 
14.30 – 18.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Przepisy prawne regulujące awans zawodowy. Procedura awansu 
na stopień nauczyciela dyplomowanego. Plan rozwoju zawodowego. 
Dokumentowanie podjętych działań w okresie stażu. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Radziszewska 
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Innowacja, nowatorstwo, eksperyment pedagogiczny 
 

FD-120 
Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole po zmianach w prawie 

oświatowym 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
3 października 2017 roku 
14.00 – 16.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Analiza przepisów dotyczących innowacji w szkole. Zasady tworzenia 
innowacji. Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia 
innowacji w kuratorium oświaty. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-121 Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon / tablet na lekcji 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
25 września 2017 roku 
15.00 – 18.15 

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 
multimedialnym. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

uwagi warsztaty w Laboratorium Innowacji i-Lab 
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Mediacje w szkole 
 

FD-122 Trening mediatorów szkolnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
24 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Rola mediatora szkolnego. Umiejętności mediatorów. Zastosowanie 
mediacji. Konstruowanie treningów mediacyjnych dla uczniów w szkołach. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

Program: Mediacje w szkole / placówce jako narzędzie rozwiązywania 
konfliktów (edycja III) 

Cel: 

 przygotowanie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych do wykorzystania 
mediacji lub jej elementów w codziennej pracy oraz jako metody rozwiązywania 
konfliktów. 

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. 
Autor: Jan Bielecki. 
 

FD-123 II Konferencja „Jak uczyć dzieci mediacji? – Szkoła Dialogu” 

konferencja liczba godzin dyd.: 5 
19 września 2017 roku 
13.00 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Tajemnice Szkoły Dialogu. Mediacje szkolne i rówieśnicze. 
Nauczyciel mediatorem. Warsztat superwizyjny dla mediatorów. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki /  
Anna Ficek, Jerzy Śliwa – Stowarzyszenie Mediatorów Polskich 

 
 

FD-124 
Psychologiczne techniki powstawania, eskalacji konfliktów, 

kierowanie konfliktem (1) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
10 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Przyczyny konfliktów. Bariery komunikacyjne. Etapy konfliktu. 
Rodzaje konfliktów. Skutki konfliktów. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 
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FD-125 Style rozwiązywania konfliktów (2) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
14 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów. Wady i zalety stylów 
rozwiązywania konfliktów. Zastosowanie. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-126 Przebieg i etapy mediacji. Rola i zadania mediatora (3) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
12 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Definicje mediacji. Regulacje dotyczące mediacji. Osoba mediatora i jego 
rola w toku mediacji. Zasady prowadzenia efektywnych mediacji. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-127 Współpraca mediatora ze stronami, sądami, prokuraturą i policją (4) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
9 stycznia 2018 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Kryteria przyjęcia lub odrzucenia sprawy. Ugoda – aspekty prawne 
i praktyczne. Etyka mediatora. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 
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Program eTwinning 
 

FD-128 Regionalna Konferencja Warsztatowa eTwinning  

konferencja liczba godzin dyd.: 5 
26 września 2017 roku 
13.00 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

Zakres szkolenia 
Podstawowe informacje o programie eTwinning. Rejestracja w Programie. 
Narzędzia eTwinning umożliwiające współpracę z zarejestrowanymi 
nauczycielami i realizację zadań projektowych. Warsztaty komputerowe. 

Adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 

FD-129 Program eTwinning w edukacji humanistycznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
5 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Jak program eTwinning pomaga w realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego? Metoda projektu w edukacji humanistycznej. 
Przykłady dobrej praktyki – prezentacja projektów. 

adresaci 
nauczyciele przedmiotów humanistycznych wszystkich typów szkół 
i placówek oświatowych, zainteresowani tematyką 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki / Jolanta Kubrak 
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Nie tylko dydaktyka 
 

FD-130 Kurs kierowników obozów wędrownych i wycieczek szkolnych 

kurs liczba godzin dyd.: 10 
21 października 2017 roku 
8.15 – 16.00 

20 zł 

zakres szkolenia 

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 szkolenia 
/prowadzący  

Jarosław Cezary Słabiński 

 
 

FD-131 
Lapbook jako narzędzie do zajęć terapeutycznych, rewalidacyjnych 

oraz wspomagania dziecka w rozwijaniu zainteresowań 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
25 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Co to jest lapbook? Sposoby wykorzystania lapbooka w edukacji domowej, 
przedszkolnej i szkolnej. Instrukcje do tworzenia zakładek, książeczek, 
schowków itp. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Krzyżewska 

 
 

FD-132 Tworzenie, ewaluacja i modyfikacja koncepcji pracy szkoły 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
26 października 2017 roku 
14.00 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 

Pogłębiona diagnoza pracy szkoły. Określenie priorytetów rozwojowych 
szkoły, opracowanie koncepcji pracy szkoły z uwzględnieniem jej potrzeb, 
dotychczasowych osiągnięć i wymagań zewnętrznych. Sposoby 
monitorowania i ewaluacji koncepcji pracy szkoły. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 
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FD-133 Jak skutecznie motywować uczniów do nauki 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
9 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

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

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-134 
Budowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 

– skuteczny marketing edukacyjny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
16 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Modyfikacja koncepcji pracy szkoły. Kreowanie wizerunku szkoły. 
Komunikacja w marketingu edukacyjnym. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-135 Ewaluacja wewnętrzna w szkole 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
7 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Ewaluacja wewnętrzna jako sposób badania pracy szkoły. Tworzenie 
projektu ewaluacyjnego. Opracowanie narzędzi badawczych. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

FD-136 Gamifikacja jako metoda nauczania motywująca uczniów do pracy 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
14 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Charakterystyka gamifikacji jako metody dydaktycznej. Opracowanie planu 
gry. Planowanie zadań i punktacji. Rola gamifikacji w motywowaniu 
uczniów do pracy. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Wilczyński 

 
 

https://oferta.cen.gda.pl/oferta/gamifikacja-jako-metoda-nauczania-motywujaca-uczniow-do-pracy/
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FD-137 Rodzice i nauczyciele – partnerstwo dla dobra dziecka 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
4 grudnia 2017 roku 
15.00 – 19.00 

10 zł 

zakres szkolenia 

Warunki i zasady efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami 
a rodzicami. Stereotypy zakłócające dobrą współpracę. 
Sposoby budowania pozytywnych relacji w kontaktach z rodzicami. 
Informacja zwrotna jako element wspierania ucznia w rozwoju. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Danuta Moroz / Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk 

 
 

FD-138 Twórcza sala lekcyjna – jak rozwijać kreatywność wśród uczniów? 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
16 stycznia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Organizacja przestrzeni w klasach. Sposoby motywacji uczniów do udziału 
w zadaniach twórczych w szkole. Przykłady dobrych praktyk. 

adresaci nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jan Bielecki 

 
 
  



- 62 - 

 

VII. Prawo w oświacie 
 

FD-139 Odpowiedzialność prawna nauczyciela szkoły publicznej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
4 września 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

Zakres szkolenia 

Pojęcie etyki zawodowej nauczyciela, odpowiedzialność dyscyplinarna 
nauczycieli, podstawowe obowiązki nauczycielskie, centralny rejestr 
orzeczeń dyscyplinarnych, odpowiedzialność porządkowa nauczycieli, 
odpowiedzialność materialna nauczycieli, rola statutu szkoły. 

Adresaci zainteresowani nauczyciele, kadra kierownicza 

Kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-140 Budowanie wizerunku i promocja szkoły 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
25 września 2017 roku 
14.00 – 16.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Wizerunek – tożsamość – reputacja. Komunikacja szkoły z otoczeniem. 
Sposoby i narzędzia kształtowania wizerunku. „Dobre praktyki”. 

adresaci zainteresowani dyrektorzy, członkowie zespołów zadaniowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-141 Równość i dyskryminacja w szkole w aspekcie prawnym 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
2 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Treść preambuły do ustawy o systemie oświaty. Katalog podstawowych 
konstytucyjnych praw dzieci. Prawa dziecka a władza rodzicielska. Przepisy 
Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, przepisy Międzynarodowego 
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencja o prawach dziecka, 
podstawowe prawa ucznia i podstawowe obowiązki nauczyciela. 
Równościowe i antydyskryminacyjne przepisy ustawy o systemie oświaty. 
Wymagania wobec szkół i placówek, zakres i sposób oceniania, samorząd 
uczniowski, organizacje społeczne w szkole. 

adresaci zainteresowani nauczyciele, kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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FD-142 Ochrona danych osobowych w szkole ponadgimnazjalnej (ponadpodstawowej) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
6 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Pojęcie szkoły publicznej, przekazywanie informacji rodzicom, dane 
osobowe a egzamin maturalny, dane dziedzinowe ucznia w systemie 
informacji oświatowej, pozyskiwanie danych z SIO, dokumentacja pracy 
dydaktyczno-wychowawczej, elektroniczny dziennik zajęć, pojęcie danych 
osobowych, pojęcia pokrewne, zasady przetwarzania danych osobowych, 
przetwarzanie danych osobowych w urządzeniach i systemach 
informatycznych, dyrektor placówki oświatowej jako administrator danych, 
odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

adresaci zainteresowani nauczyciele, kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-143 Problem bezpieczeństwa ucznia w szkole – aspekt prawny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
4 grudnia 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Odpowiedzialność pracodawcy – szkoły za stan bezpieczeństwa i higieny 
pracy w szkole – zakładzie pracy. Zadania systemu oświaty w zakresie 
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, podstawowe obowiązki 
nauczycielskie, zadania szkół w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniom (sfery bezpieczeństwa uczniów w szkole). Działalność 
wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna szkoły, obowiązki 
dyrektora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, 
przeciwdziałanie przemocy. 

adresaci zainteresowani nauczyciele, kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-144 
Uprawnienia emerytalne i świadczenia kompensacyjne nauczycieli 

oraz innych pracowników pedagogicznych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
15 stycznia 2018 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 
praca w gospodarstwie rolnym a okres stażu pracy, okresy składkowe, 
okresy nieskładkowe, wiek emerytalny, uprawnienia emerytalne 
w przepisach Karty Nauczyciela, ustawa o emeryturach pomostowych, 
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

adresaci zainteresowani nauczyciele, kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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Nadzór pedagogiczny 
 

FD-145 Dyrektor szkoły liderem w zarządzaniu zasobami i jakością 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
14 listopada 2017 roku 
11.00 – 13.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Zasady zarządzania zasobami i jakością. Budowanie zespołu 
– role grupowe i zadaniowe. Konstruktywna komunikacja w zespole. 

adresaci dyrektorzy szkół i placówek oświatowych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko 

 
 

Zagadnienia prawne zarządzania oświatą 
 

Program: Akademia Profesjonalnego Administratora Szkoły 

Cele: 

 poprawa znajomości prawa w oświacie wśród osób zarządzających szkołami 
i placówkami oświatowymi, 

 charakterystyka uwarunkowań prawnych pełnienia funkcji dyrektora szkoły lub 
placówki oświatowej, 

 budowa stabilnej świadomości obowiązujących przepisów prawa. 
Adresaci: 

 osoby zarządzające szkołami i placówkami oświatowymi, 

 dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

 pracownicy administracji szkolnej i samorządowej (organu prowadzącego). 
Autor: Radosław Galicki. 
 

FD-146 
Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej 

w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
18 września 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Pojęcie danych osobowych, pojęcia pokrewne. Zasady przetwarzania 
danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w urządzeniach 
i systemach informatycznych. Dyrektor placówki oświatowej jako 
administrator danych, odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów 
o ochronie danych osobowych. System informacji oświatowej. 

adresaci kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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FD-147 Wolontariat dowartościowany! Rady wolontariatu w nowych szkołach 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
16 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Istota wolontariatu, umowa wolontariatu, status wolontariusza a status 
podmiotu korzystającego. Regulamin działalności rady wolontariatu 
w szkole publicznej – treść i tryb wprowadzenia. 

adresaci kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-148 Centrum obsługi wspólnej dla szkół i przedszkoli 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
18 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Pojęcie jednostki budżetowej, status publicznych szkół i placówek 
oświatowych, dochody jednostek samorządu terytorialnego, organ 
prowadzący szkołę i jego kompetencje w stosunku do szkół publicznych 
obsługa administracyjna szkół, obsługa finansowa szkół. 

adresaci kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-149 
Imprezy masowe organizowane przez publiczne szkoły i placówki oświatowe 

(regulamin imprezy masowej) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
20 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Pojęcie imprezy masowej, pojęcia powiązane, pojęcie bezpieczeństwa 
imprez masowych. Obowiązki i prawa organizatora imprezy masowej, 
obowiązki osób uczestniczących w imprezie masowej, obowiązki służby 
porządkowej, obowiązki służby informacyjnej. Zezwolenie na 
przeprowadzenie imprezy masowej. Czyny zabronione przeciwko 
bezpieczeństwu imprez masowych. Szkoła jako organizator imprezy 
masowej, dyrektor szkoły jako reprezentant organizatora imprezy 
masowej, przykładowy regulamin imprezy masowej. 

adresaci kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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FD-150 Problemy rekrutacji do szkoły i przedszkola 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
29 stycznia 2018 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Obowiązek szkolny, obowiązek przygotowania przedszkolnego, obowiązki 
rodziców związane z obowiązkiem edukacji. Postępowanie rekrutacyjne, 
zasady i kryteria przyjmowania do placówek oświatowych. Rola, zadania 
i kompetencje dyrektora placówki oświatowej. Laureaci lub finaliści 
olimpiad, dane osobowe kandydatów w procesie rekrutacji. 

adresaci kadra kierownicza 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

Status młodego nauczyciela w przepisach prawa 
 

Program: Akademia Prawna Młodego Nauczyciela 

Cele: 

 poprawa znajomości prawa w oświacie wśród osób zaczynających pracę w szkołach 
i placówkach oświatowych, 

 charakterystyka uwarunkowań prawnych wykonywania zawodu nauczyciela, 

 budowa stabilnej świadomości obowiązujących przepisów prawa. 
Adresaci: 

 początkujący nauczyciele, 

 nauczyciele o krótkim stażu zawodowym. 
Autor: Radosław Galicki. 
 

FD-151 (NIE)odpowiedzialność rodzica 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 września 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Prawo rodziców do wychowania dzieci, pojęcie wychowania dziecka. 
Władza rodzicielska – jej istota i treść, ograniczenie, pozbawienie 
(zawieszenie) władzy rodzicielskiej, zarząd majątkiem dziecka. 
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, rozwód a władza rodzicielska, 
odpowiedzialność rodziców za szkodę wyrządzoną przez małoletniego, 
postępowanie w sprawach nieletnich (czyny karalne, demoralizacja), 
rola rodziców w szkole, rada rodziców. 

adresaci młodzi nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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FD-152 O sytuacji prawnej nauczycieli w trakcie reformy systemu oświaty… 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
9 października 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zmiany w Karcie Nauczyciela, przepisy przejściowe w ustawie Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Zgoda dyrektora 
na dodatkowe zatrudnienie, stosunki pracy nauczycieli gimnazjów, 
zawieszenie stosowania niektórych przepisów Karty Nauczyciela. 

adresaci młodzi nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-153 Prawna ochrona osób wykonujących zawód nauczyciela 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
13 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zasada równości pracowników, prawo do godziwego wynagrodzenia, 
prawo do równego wynagradzania za pracę. Zakaz dyskryminacji 
w zatrudnieniu, dyskryminacja bezpośrednia, dyskryminacja pośrednia, 
molestowanie, molestowanie seksualne, mobbing, godność i dobra 
osobiste osób wykonujących zawód nauczyciela, nauczyciel jako 
funkcjonariusz publiczny. 

adresaci młodzi nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 

 
 

FD-154 Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny (prawa i obowiązki) 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 grudnia 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Pojęcie funkcjonariusza publicznego, przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszom publicznym, osoba przybrana do pomocy 
funkcjonariuszowi publicznemu. Pojęcie etyki zawodowej nauczyciela, 
podstawowe zasady moralne, pełnia praw publicznych, odpowiedzialność 
dyscyplinarna nauczycieli. 

adresaci młodzi nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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FD-155 
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych 

– aspekt prawny 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
22 tycznia 2018 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zakres oceniania, wewnątrzszkolny system oceniania, rodzaje ocen, 
dokumentacja procesu oceniania. Wymagania edukacyjne a zaburzenia lub 
dysfunkcje rozwojowe ucznia. Klasyfikacja uczniów, prawa i obowiązki 
nauczycieli związane z klasyfikacją uczniów, prawa i obowiązki uczniów 
oraz ich rodziców związane z klasyfikacją uczniów. Egzamin poprawkowy, 
egzamin klasyfikacyjny, promowanie uczniów, powtarzanie klasy. 

adresaci młodzi nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Radosław Galicki 
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VIII. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

FD-156 Rola i zadania specjalistów szkolnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 2 
24 października 2017 roku 
15.00 – 16.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Zadania szkolnych specjalistów wynikające z nowego rozporządzenia 
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

adresaci 
specjaliści szkolni: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 
pedagogiczni, doradcy zawodowi 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 

 
 

FD-157 Planowanie terapii korekcyjno-kompensacyjnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
7 listopada 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie zajęć 
specjalistycznych. Przykłady różnych planów / programów pracy dla 
uczniów z deficytami rozwojowymi w zakresie trudności w czytaniu 
i pisaniu. 

adresaci nauczyciele terapeuci pedagogiczni, pedagodzy i psycholodzy szkolni 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 

 
 

FD-158 Jak motywować z głową – podstawy neurodydaktyki i metod aktywizujących 

seminarium  liczba godzin dyd.: 3 
8 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Neuropsychologiczny model komunikacji. Dwa typy automatycznych reakcji 
w klasie – atak lub wycofanie się. Rola ciekawości poznawczej w procesie 
nabywania wiedzy. Wpływ odzwierciedlania, empatii i rezonansu 
emocjonalnego na motywację. Multisensoryczna stymulacja kontra „siedź 
i słuchaj”. Praca zespołowa metodą projektu a neurony lustrzane. 
Gry dydaktyczne, bajka edukacyjna, praca z flipchartem, drama, dyskusja 
piramidowa, drzewo decyzyjne itp. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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FD-159 
Indywidualizacja procesu nauczania uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
30 listopada 2017 roku 
15.30 – 17.45 

6 zł 

zakres szkolenia 
Planowanie pracy nauczyciela. Efektywność uczenia się. Zasady 
planowania działań rewalidacyjnych. Organizacja zajęć o charakterze 
specjalistycznym. Metody i formy pracy. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-160 
Prezentacja metod i form pracy 

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

seminarium  liczba godzin dyd.: 3 
6 grudnia 2017 roku 
15.30 – 17.45 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Planowanie i organizacja pracy z uczniem. Zastosowanie różnych metod 
i form pracy z uczniem. Dostosowanie metod do indywidualnych preferencji 
ucznia. Efektywne wykorzystanie pomocy dydaktycznych. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 

 
 

FD-161 Dysleksja – jako przyczyna niepowodzeń szkolnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
13 grudnia 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Istota dysleksji rozwojowej. Symptomy specyficznych trudności w nauce 
– ich rozpoznanie. Zalecenia do pracy z dziećmi z trudnościami w nauce 
czytania i pisania. 

adresaci nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniem z dysleksją rozwojową 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 

 
 

FD-162 
Pamiętam dobrze, czyli mnemotechnika z elementami mind mappingu 

dla nauczycieli 

warsztaty liczba godzin dyd.: 3 
4 stycznia 2018 roku 
15.30 – 17.45 

bezpłatne 

zakres szkolenia 

Poznajmy nasze mózgi – wprowadzenie do mnemotechniki i map pamięci. 
Poznaj samego siebie – określ dominujący profil mózgu. Rodzaje pamięci 
i jej trening. Uczenie się poprzez zmysły. Style uczenia się – wykorzystanie 
obu półkul mózgu. Mnemotechnika w działaniu, elementy mind mappingu. 

adresaci nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Joanna Stabińska 
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Organizacja kształcenia dla uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

FD-163 
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia  

z niepełnosprawnością intelektualną 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
13 września 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zmiany warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży ze SPE. Wielospecjalistyczna ocena poziomu 
funkcjonowania ucznia – co powinna obejmować, kto powinien jej 
dokonywać. Przykład wypracowanego arkusza wielospecjalistycznej oceny 
funkcjonowania ucznia. 

adresaci 
nauczyciele pracujący z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 

 
 

FD-164 
Metody pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

z zespołem Aspergera oraz ze spektrum autyzmu 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4  
28 września 2017 roku 
15.30 – 18.45 

10 zł 

zakres szkolenia 

Przedstawienie materiałów i pomocy dydaktycznych do pracy. 
Sposoby na trudne zachowania. Jak pozytywnie wzmacniać uczniów. 
Technika interwałów jako utrzymywanie koncentracji podczas lekcji, 
systemy żetonowe. 

adresaci nauczyciele języków obcych  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Dorota Hołownia-Dudek / Edyta Wawrzyn (nauczyciel języka angielskiego 
w SOSW nr 1 w Suwałkach) 

 
 

FD-165 Planowanie, organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjnych 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
11 października 2017 roku 
15.00 – 17.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Rodzaje i formy rewalidacji indywidualnej. Cele zajęć rewalidacyjnych. 
Plany / programy pracy zajęć rewalidacyjnych. Pomoce i środki 
dydaktyczne. 

adresaci nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grażyna Jankowska 
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IX. Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu 
 

FD-166 Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
13 września 2017 roku 
14.30 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Efektywne stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w nauczaniu języka polskiego. Zasady wyszukiwania informacji, edycji 
tekstów i grafiki oraz tworzenia prezentacji multimedialnych. 

adresaci nauczyciele języka polskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

 
 

FD-167 Wykorzystanie chmury w pracy nauczyciela 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
19 września 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Czym jest chmura? Jak ją wykorzystać w codziennej praktyce szkolnej? 
Pomysły zajęć z wykorzystaniem chmury. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-168 
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego:  

WebQuest, czyli pomysł na projekt  

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
5 października 2017 roku 
14.30 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
WebQuest jako metoda efektywnego wykorzystania TIK w nauczaniu. 
Przykłady wykorzystania metody w edukacji polonistycznej. 
Projektowanie WebQuestu dla własnych uczniów. 

adresaci nauczyciele języka polskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 
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FD-169 Tworzenie materiałów interaktywnych przydatnych w katechezie 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
10 października 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Nowoczesne technologie w praktycznym zastosowaniu na lekcjach religii. 
Tworzenie własnych materiałów przydatnych na lekcjach. 

adresaci zainteresowani nauczyciele 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-170 Ewangelizacja w Internecie – jak stworzyć własną witrynę internetową 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
21 listopada 2017 roku 
15.00 – 18.15 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Podstawowe pojęcia związane z tworzeniem stron internetowych. 
Tworzenie własnych stron internetowych w oparciu o nowe technologie 
(Wix, WordPress). 

adresaci nauczyciele religii 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Grzegorz Kalejta 

 
 

FD-171 
Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach języka polskiego:  

Dysk Google w pracy z uczniami 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
15 stycznia 2018 roku 
14.30 – 18.30 

10 zł 

zakres szkolenia 
Praca w „chmurze” – zalety i wady. Możliwości wykorzystania Dysku 
Google w pracy z uczniami (udostępnianie dokumentów, wspólna praca 
nad nimi, tworzenie ankiety). 

adresaci nauczyciele języka polskiego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 
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X. Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom 
 

Program: Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach szkołom 

Cele: 

 wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, 

 wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną, 

 prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo. 
 

FD-172 Nekropolie suwalskie – ludzie pióra i kultury 

warsztaty liczba godzin dyd.: 5 
26 września 2017 roku 
14.00 – 18.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Zwiedzanie grobów ludzi pióra i kultury na suwalskim cmentarzu. 
Cmentarze, pomniki wiele mówią o przeszłości – zaprojektowanie 
scenariuszy zajęć wychowawczych. Literatura dotycząca suwalskich 
nekropolii w zbiorach biblioteki pedagogicznej. 

adresaci nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Nowacka / Andrzej Matusiewicz 

 
 

FD-173 Jak powstaje książka 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
wrzesień 2017 roku  
– styczeń 2018 roku 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
1.Zawody ludzi związanych z powstawaniem książki. Ciekawostki związane 

z książką. 

adresaci uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Katarzyna W. Urbańska / Grażyna Zawadzka 

 
 

FD-174 Dlaczego warto czytać 

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
wrzesień 2017 roku 
– styczeń 2018 roku 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Korzyści z czytania książek. Promowanie wartościowej literatury dla 
młodzieży. 

adresaci uczniowie szkół gimnazjalnych 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka / Katarzyna W. Urbańska, Barbara Rutkowska 
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FD-175 Bajki edukacyjne z wykorzystaniem japońskiego teatrzyku kamishibai  

lekcja biblioteczna liczba godzin dyd.: 1 
wrzesień 2017 roku 
– styczeń 2018 roku 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
1.Zapoznanie z magiczną skrzynką do opowiadania bajek. 

Prezentacja obrazkowych bajek i wierszy dla dzieci. ABC dobrego 
wychowania w przedstawionych utworach. 

adresaci uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka / Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-176 
Wyszukiwanie informacji o zbiorach bibliotecznych 

w elektronicznej bazie katalogowej oraz w czytelni online IBUK Libra 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
3 października 2017 roku 
14.30 – 17.00 

bezpłatne 

zakres szkolenia 
Sposoby skutecznego wyszukiwania informacji w katalogu OPAC WWW. 
Efektywne korzystanie z książek elektronicznych na platformie IBUK Libra. 

adresaci zainteresowani nauczyciele  

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Barbara Rutkowska 

 
 

FD-177 Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania książek 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
23 października 2017 roku 
10.00 – 12.30 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Metody i techniki wspomagające czytanie tekstu ze zrozumieniem, 
sprawdzające znajomość tekstu oraz zachęcające do czytania. 

adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

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

uwagi 
seminarium odbędzie się w Augustowskim Centrum Edukacyjnym 
w Augustowie, ul. Wyszyńskiego 3 

 
 

FD-178 
Pozwólmy dzieciom bawić się wierszami 

– o edukacyjnej paidialności wierszy Tuwima i Brzechwy 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
24 października 2017 roku 
14.00 – 18.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Poezja jako zabawa i humor. 
Zachęcanie uczniów do podejmowania indywidualnych prób twórczych. 
Propozycje metodyczne dla nauczycieli (scenariusze zajęć, konkursy 
czytelnicze, montaże poetyckie). 

adresaci nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Nowacka 
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FD-179 Portale internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
16 listopada 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Serwisy bibliotekarskie. Lektury szkolne on-line. Blogi bibliotekarskie ogólne 
i specjalistyczne. E-książki. Katalogi ogólnopolskie: NUKAT, KARO, BN. 
Bibliografie ogólne i specjalne. 

adresaci zainteresowani nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Cecylia Radzewicz / Beata Niedźwiecka, Cecylia Radzewicz 

 
 

FD-180 Dokumentacja biblioteki szkolnej 

seminarium liczba godzin dyd.: 3 
30 listopada 2017 roku 
14.30 – 17.00 

szkolenie 
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 

 
 

FD-181 Poznajemy regionalnych twórców kultury 

spotkanie autorskie liczba godzin dyd.: 2 listopad 2017 roku 
szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Twórczość Anny Kropiewnickiej. Recytacja wierszy. Zabawy edukacyjne 
z wykorzystaniem poznanych wierszy.  

adresaci uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Beata Niedźwiecka / Anna Kropiewnicka 

 
 

FD-182 Biblioteka szkolna w prawie oświatowym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
28 listopada 2017 roku 
14.00 – 18.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia Biblioteka szkolna w prawie oświatowym. 

adresaci nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Nowacka / Cecylia Radzewicz 
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FD-183 Czytanie ze zrozumieniem jako istotna umiejętność w procesie dydaktycznym 

warsztaty liczba godzin dyd.: 4 
16 stycznia 2018 roku 
14.00 – 18.00 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Rozumienie czytanego tekstu jako kluczowa umiejętność w procesie 
uczenia się. Praca dydaktyczna ukierunkowana na doskonalenie 
umiejętności czytania ze zrozumieniem. 

adresaci nauczyciele bibliotekarze 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jadwiga Nowacka  

 
 
Biblioteka Pedagogiczna 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 on-line na platformie IBUK Libra – ok. 1500 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 placówki); 

 wyszukiwanie, zamawianie, rezerwację oraz prolongatę publikacji bibliotecznych 
on-line 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 on-line zbiorów bibliotecznych. 

 
Informacje i zgłoszenia: cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl, tel. 87 567 03 28 w. 102. 
 
  

mailto:cecylia.radzewicz@cen.suwalki.pl
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XI. Sieci współpracy i samokształcenia 
 

FD-184 Sieć współpracy nauczycieli ewaluatorów 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 16 zajęcia e-learningowe 
szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 

Metodologia procesu ewaluacyjnego – etapy, metody i narzędzia 
badawcze, harmonogram badań. Jakościowe i ilościowe metody analizy 
danych. Raportowanie – interpretacja danych, zasady formułowania 
wniosków i rekomendacji. 

adresaci 
nauczyciele zajmujący się ewaluacją wewnętrzną w szkole / placówce 
oświatowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Lidia Kłoczko  

 
 

FD-185 Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka polskiego 

sieć współpracy 
i samokształcenia 

liczba godzin dyd.: 16 
27 września 2017 roku 
15.00 – 18.15* 

szkolenie 
bezpłatne 

zakres szkolenia 
Nowe treści programowe i sposoby ich realizacji. Integrowanie treści 
w nauczaniu języka polskiego. Lekcja otwarta prezentująca wybrane 
zagadnienie i seminarium dyskusyjne. Wymiana doświadczeń nauczycieli. 

adresaci nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej 

kierownik szkolenia 
/prowadzący  

Jolanta Kubrak 

uwagi 
*termin pierwszego spotkania; terminy trzech następnych spotkań zostaną 
ustalone z uczestnikami 
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XII. Tematyka doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkole  
(tj. szkoleń rad pedagogicznych) 

 

l.p. tematyka zajęć 
liczba 
godzin 

nauczyciel 
prowadzący 

1. 
Sztuka komunikacji, czyli jak skutecznie porozumiewać 
się we współczesnej szkole 

2 Jan Bielecki 

2. Przestrzeń szkolna jako miejsce nauki i życia 2 Jan Bielecki 

3. Motywacja w nauce 2 Jan Bielecki 

4. 
Motywacja w szkole. Uczeń w poszukiwaniu sensu, 
czyli jak sprawić, aby uczniom chciało się chcieć 

2 
Dorota 

Hołownia-Dudek 

5. 
Co nas aktywizuje, co nas mobilizuje, 
czyli jak zorganizować i zaplanować działania, 
aby pomóc uczniowi odnieść sukces edukacyjny 

2 
Dorota 

Hołownia-Dudek 

6. 
Jak realizować cele kształcenia ogólnego w szkole 
podstawowej w świetle nowej podstawy programowej 

2 
Dorota 

Hołownia-Dudek 

7. 
Cel, jasno wytyczone kryteria i informacja zwrotna 
– jak wspierać oceniając, jak oceniać kształtując 

2 
Dorota 

Hołownia-Dudek 

8. 
Jak nauczyć mózg czytać i pisać? – wsparcie uczniów 
w trudnościach i problemach związanych z tymi 
podstawowymi umiejętnościami w szkole 

2 
Dorota 

Hołownia-Dudek 

9. Strategie, metody motywowania uczniów do nauki 4 Lidia Kłoczko 

10. 
Ewaluacja wewnętrzna – element zarządzania jakością 
pracy szkoły / placówki oświatowej 

4 Lidia Kłoczko 

11. 
Zmiany prawa w oświacie, a kontrola zarządcza 
w szkole 

2 
Mirosław 
Krajewski 

12. Program wychowawczo-profilaktyczny 2 
Mirosław 
Krajewski 

13. Innowacyjność w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

14. Wolontariat w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

15. Jak uczyć kreatywności? 2 
Mirosław 
Krajewski 

16. Statut – zmiany, nowelizacja 2 
Mirosław 
Krajewski 

17. 
O czym szkoła musi pamiętać po wdrożeniu Prawa 
w oświacie? 

2 
Mirosław 
Krajewski 

18. 
Refleksje nad regulaminem rady pedagogicznej 
w aspekcie zmiany 

2 
Mirosław 
Krajewski 

19. 
Refleksje nad regulaminem samorządu uczniowskiego 
w aspekcie zmiany 

2 
Mirosław 
Krajewski 

19. 
Refleksje nad regulaminem rady rodziców w aspekcie 
zmiany 

2 
Mirosław 
Krajewski 

20. 
Godło, hymn i barwy narodowe (ale nie tylko), 
pieczątki i pieczęci w szkole 

2 
Mirosław 
Krajewski 
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l.p. tematyka zajęć 
liczba 
godzin 

nauczyciel 
prowadzący 

21. Archiwum – składnica akt w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

22. 
Odpowiedzialności nauczycieli i innych osób za ucznia / 
wychowanka w szkole / placówce oświatowej 

2 
Mirosław 
Krajewski 

23. Bezpieczeństwo ucznia w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

24. Wypoczynek a krajoznawstwo w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

25. Instrukcja kancelaryjna – jednolity rzeczowy wykaz akt 2 
Mirosław 
Krajewski 

26. A może porozmawiamy o empatii zamiast agresji… 2 
Mirosław 
Krajewski 

27. Ochrona danych osobowych w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

28. Planowanie pracy a kontrola zarządcza 2 
Mirosław 
Krajewski 

29. Internat w szkole 2 
Mirosław 
Krajewski 

30. Ewaluacja – autoewaluacja 2 
Mirosław 
Krajewski 

31. Koncepcja pracy szkoły, a zamiany w systemie edukacji 2 
Mirosław 
Krajewski 

32. Nadzór pedagogiczny w nowym roku szkolnym 2 
Mirosław 
Krajewski 

33. O planowaniu słów kilka… 2 
Mirosław 
Krajewski 

34. 
Jak spełniać wymagania MEN w sprawie szkół / 
placówek oświatowych? 

2 
Mirosław 
Krajewski 

35. 

Jak zachęcać do czytania? – sposoby motywowania  
i rozwijania zainteresowań czytelniczych uczniów. 
W ramach szkolenia proponuję 30-minutową prelekcję 
dla rodziców nt. wpływu czytania z dzieckiem na jego 
rozwój osobowy i intelektualny 

3 Jolanta Kubrak 

36. 
Aktywizowanie myślenia ucznia, czyli ciekawe sposoby 
pracy na lekcji 

4 Jolanta Kubrak 

37. 
Projekt edukacyjny w szkole podstawowej 
– przygotowanie metodologiczne 

3 
Jolanta Kubrak, 

Andrzej 
Matusiewicz 

38. 
Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkole 
po zmianach w prawie oświatowym 

2 
Andrzej 

Matusiewicz 

39. Budowanie wizerunku i promocja szkoły 2 
Andrzej 

Matusiewicz 

40. 
Samorząd uczniowski w szkole – regulacje prawne, 
organizacja, zadania 

2 
Andrzej 

Matusiewicz 

41. Jak wzmacniać pozycję nauczyciela wobec klasy 3 
Jarosław 

Schabieński 
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l.p. tematyka zajęć 
liczba 
godzin 

nauczyciel 
prowadzący 

42. 
Jak kształtować postawy uczniów i wychowywać 
do wartości 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

43. Jak wykorzystywać innowacyjnie tablet na lekcji 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

44. 
Aplikacje komputerowe ułatwiające utrwalanie wiedzy 
i sprawdzanie efektów kształcenia 

3 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

45. Sposoby zapobiegania cyberprzemocy 2 
Jarosław Cezary 

Słabiński 

46. 
Program wychowawczo-profilaktyczny w placówce 
oświatowej 

2 Joanna Stabińska 

47. 
Praca z grupą uczniów o zróżnicowanych potrzebach 
edukacyjnych 

2 Joanna Stabińska 

48. 
Planowanie i dokumentowanie udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

2 Joanna Stabińska 

49. Interwencja profilaktyczna w szkole 2 Joanna Stabińska 

50. Interaktywny e-podręcznik – nowa jakość w edukacji 3 
Andrzej Staszczyk 

Danuta Moroz 

51. Obsługa i wykorzystanie tablicy interaktywnej 15 
Andrzej Staszczyk 

Danuta Moroz 

52. Doskonalenie pracy z tablicą interaktywną 10 
Andrzej Staszczyk 

Danuta Moroz 

53. 
Warsztaty wdrażania programów modułowych 
w szkole kształcącej w zawodzie 

10 Andrzej Staszczyk 

54. 
Tworzenie i modyfikacja szkolnego programu 
nauczania dla zawodu 

10 Andrzej Staszczyk 

55. Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” 2 Andrzej Staszczyk 

56. 
Szkolny system zapobiegania i reagowania na skutki 
cyberprzemocy 

3 Andrzej Staszczyk 

57. 
Zakładanie i prowadzenie szkolnej strony internetowej 
lub bloga przez zespół 

15 Andrzej Staszczyk 
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NOTATKI 

  



- 83 - 

 
 
 
 
 
 

Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach 
 

Ambasadorem Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych w Edukacji 

honorowy tytuł nadany przez 
Ministra Edukacji Narodowej 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Zapraszamy do korzystania z usług Biblioteki: 

 zbiorów wypożyczalni i czytelni; 

 wyszukiwania, zamawiania, rezerwacji oraz prolongat zbiorów 
on-line poprzez katalog OPAC WWW (www.bp.cen.suwalki.pl); 

 zamawiania książek z wypożyczalni międzybibliotecznej; 

 korzystania z nieodpłatnego dostępu do Internetu i skanera; 

 czytelni on-line na platformie IBUK Libra (www.libra.ibuk.pl); 

 czytników książek elektronicznych. 
 

Udzielamy informacji telefonicznie: 87 5627858 
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Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach 

 

 
 
 

 

Wspieramy szkoły  
w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych 

 
 
 
 

 

ul. Mikołaja Reja 67B  
16-400 Suwałki  

www.bp.cen.suwalki.pl 
tel. 87 5627858 

 

Czytelnia i Wypożyczalnia 
czynne w godzinach: 

 

poniedziałek i sobota 9:00 - 15:00 
wtorek - piątek 9:00 - 18:00 

 

 


