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Lp Zakres Temat Adresaci Miejsce realizacji 

Termin 
Prowadzący / 
Organizator Data 

Godzi
na 

1 
Organizacja  
i zarządzanie 

Między obowiązkiem a autonomią 
dyrektora - plan pracy szkoły 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i placówek 

Liceum 
Ogólnokształcące 

w Zambrowie 

7.09.2022 r. 
(środa) 

10.00 Dorota Szymonowicz 

2 

Język polski 

Jak przygotować uczniów do 
redagowania wypowiedzi 

argumentacyjnej na egzaminie 
maturalnym z języka polskiego? 

nauczyciele języka polskiego 
w szkołach 

ponadpodstawowych 
CEN Łomża 

17.09.2022 r.    
(sobota) 

10.00 Dorota Dąbrowska 

3 
Zrozumieć, zainteresować, 

zmotywować- praca z uczniem na 
lekcjach języka polskiego 

nauczyciele języka polskiego 
w szkołach podstawowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 dr Dorota Zalewska 

4 

Języki obce 

Świeże spojrzenie na lekcję języka 
obcego w szkole podstawowej. 

nauczyciele języków obcych 
w szkole podstawowej 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 
Adrianna 

Sierzputowska 

5 

Czy metoda „zakuj – zdaj – 
zapomnij” motywuje do nauki języka 

obcego w szkole 
ponadpodstawowej?  Efektywnie ku 

maturze 2023. 

nauczyciele języków obcych 
w szkole ponadpodstawowej 

CEN w Łomży 
27.09.2022 r.  

(Wtorek) 
15.30 

Adrianna 
Sierzputowska 

6 Język niemiecki 
W poszukiwaniu efektywnych metod 

nauczania jezyka niemieckiego 

nauczyciele języka 
niemieckiego w szkołach 

podstawowych i 
ponadpodstawowych 

CEN w Łomży 
13.09.2022 r.   

(wtorek) 
15.30 dr Iwona Czaplicka 

7 Biblioteka szkolna Empatyczna biblioteka nauczyciele bibliotekarze CEN w Łomży 
23.09.2022 r.  

(piątek) 
10.00 Dorota Dąbrowska 

8 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Motywacja i aktywizacja w toku 
zmian środowiska uczenia się w 

edukacji wczesnoszkolnej w 
kontekście polityki oświatowej na 

rok szkolny 2022/23 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

8.09.2022 r.   
(czwartek) 

15.30 
Monika Dąbrowska-
Ignaczuk - doradca 

metodyczny 

9 
Wychowanie 
przedszkolne 

Wszystkie kolory emocji. 
Wspieranie prawidłowego rozwoju 
społeczno-emocjonalnego dziecka. 

nauczyciele wszystkich form 
wychowania przedszkolnego 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 
Anna Tymińska - 

doradca metodyczny 

10 Religia 
Nowe wyzwania dla szkolnej 

katechezy. 
Nauczyciele religii 

Sanktuarium 
Miłosierdzia 

Bożego w Łomży 

27.08.2022 r.    
(Sobota) 

10.00 Bogumiła Rzepnicka 

11 

Przedmioty 
matematyczno-

przyrodnicze 

Ocenianie czy docenianie 
nauczyciele edukacji 

przyrodniczej wszystkich 
typów szkół 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

8.09.2022 r.   
(czwartek) 

15.30 Joanna Marek 

12 Matura z fizyki 2023 
nauczyciele fizyki szkół 
ponadpodstawowych 

CEN w Łomży 
14.09.2022 r.  

(środa) 
16.00 

Joanna Marek, 
przedstawiciel  WSiP 

13 Matura z chemii 2023 
nauczyciele chemii szkół 

ponadpodstawowych 
CEN w Łomży 

15.09.2022 r.  
(czwartek) 

16.00 
Joanna Marek, 

przedstawiciel  WSiP 

14 
Pomysły na ciekawe lekcje 

matematyki 
nauczyciele matematyki szkół 

podstawowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 
Dorota Kozioł - 

doradca metodyczny 

15 
W drodze do maturalnego sukcesu 

z matematyki 
nauczyciele matematyki szkół 

ponadpodstawowych 
CEN w Łomży 

28.09.2022 r. 
(środa) 

15.30 
mgr Jadwiga 
Pieczywek 

16 
Dobry program nauczania 

gwarancją sukcesów uczniów 
nauczyciele geografii szkół 

podstawowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 
Lidia Grad - doradca 

metodyczny 

17 

Historia i wos 

W poszukiwaniu twórczych rozwiąz
ań na lekcjach historii 

nauczyciele historii szkół 
ponadpodstawowych 

CEN w Łomży 
6.09.2022 r. 

(wtorek) 
15.00 Jan Bielecki 

18 
Aktywnie i efektywnie na lekcjach 

historii. 
nauczyciele historii szkół 

podstawowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

8.09.2022 r.   
(czwartek) 

15.30 
Alicja Pieloszczyk - 

doradca metodyczny 

19 
Wychowanie 

fizyczne 
Motywować, a nie zniechęcać 

nauczyciele wychowania 
fizycznego 

Szkoła 
Podstawowa nr 1 

w Wys. Maz. 

12.09.2022 r. 
(poniedziałek) 

15.30 
Aleksandra 

Chodorowska - 
doradca metodyczny 

20 
Profilaktyka                        

i wychowanie 

Integracja klasy – profilaktyka, 
kształtowanie kompetencji 

społecznych i źródło wsparcia w 
sytuacjach kryzysowych 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek oświatowych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 
dr Jolanta 

Boryszewska 

21 
Pomoc 

psychologiczno-
pedagogiczna 

Jestem nauczycielem każdego 
ucznia, czyli o zmianach w edukacji 

włączającej 

Nauczyciele, pedagodzy i 
wychowawcy wszystkich 

typów szkół 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

8.09.2022 r.   
(czwartek) 

15.30 dr Dorota Cybulska 

22 
Kształcenie 
artystyczne 

Jak przedmioty artystyczne 
przygotowują uczniów do zawodów 

przyszłości 

nauczyciele przedmiotów 
artystycznych 

Szkoła 
Podstawowa nr 3 

w Zambrowie 

8.09.2022 r.   
(czwartek) 

15.30 
Piotr K. Kaja - 

doradca metodyczny 

23 
Doradztwo 
zawodowe 

W poszukiwaniu motywacji do 
pracy, czyli wyzwania doradztwa 

zawodowego XXI wieku 

doradcy zawodowi i 
nauczyciele doradztwa 

zawodowego 
on-line 

27.09.2022 r. 
(wtorek) 

15.30 Anna Borawska 

24 TI i informatyka Technologie na miarę XXI wieku nauczyciele informatyki 
Szkoła 

Podstawowa nr 3 
w Zambrowie 

9.09.2022 r.   
(piątek) 

15.30 Małgorzata Witkiewicz 

25 
Kształcenie 
zawodowe 

Łączenie świata edukacji ze 
światem normalizacji w szkole 

kształcącej w zawodach 

nauczyciele szkół 
kształcących w zawodach 

CEN w Łomży 
21.09.2022 r. 

(środa) 
15.30 

Iwona Puciłowska 
oraz Przedstawiciel 
Polskiego Komitetu 

Normalizacji 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0zyazPQySjTBXvjdRr3AtkOrlEtChX0pBsLxHfKjP4PvpHQ/viewform

