
 

 

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele 

 

 

 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji przedstawia Państwu ofertę szkoleniową na rok szkolny 2016/2017. W 

związku z reorganizacją kadrową Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli 

nasza oferta  odbiega w swojej skali od lat ubiegłych. Proponowaną tematykę szkoleń i konsultacji kierujemy do  

zespołów samokształceniowych , całych rad pedagogicznych ale także poszczególnych nauczycieli. Nie jest to zbiór 

zamknięty. W trakcie roku szkolnego będziemy odpowiadać na Państwa potrzeby w zakresie doskonalenia tak w 

wymiarze zbiorowym jak i indywidualnym. Mamy nadzieję ,że podczas spotkań z Państwem naszych 

konsultantów i doradców zawodowych pojawią się propozycje nowych obszarów czy wręcz szczegółowych 

zagadnień ,które z perspektywy konkretnej szkoły, przedszkola czy bursy będą wymagały wsparcia. Naszą ofertę 

kierujemy także do Rodziców , oraz bezpośrednio do uczniów zwłaszcza w zakresie doradztwa edukacyjno- 

zawodowego. Zapraszamy do odwiedzania naszego Centrum tak w realnej rzeczywistości jak i za pomocą naszej 

strony internetowej: http://lcre-lomza.webd.pl/ 

Życząc bogatego w sukcesy osobiste i zawodowe roku szkolnego 2016/2017 zapraszamy do współpracy. 

 

                                                                                                                            Z poważaniem 

                                                                                                                                       Wojciech Kowalik- Dyrektor ŁCRE 

 



 

 

 

Oferta konsultanta ds. religii-  Marii Sieczki na rok szk. 2016/17 

 

 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć termin Adresaci Uwagi 

1 

Praca katechety z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

 

cały rok 

Nauczyciele katecheci również 

konsultacje 

indywidualne 

2 

Wychowanie do wartości. Współczesne nurty 

myślenia o wartościach 

 

I semestr 

zespoły samokształceniowe 

katechetów, zespoły 

wychowawcze 

 

3 

Wychowanie do wartości na wszystkich poziomach 

edukacji w świetle podstawy programowej 

katechezy Kościoła Katolickiego. 

I semestr 

 

Zainteresowani nauczyciele, 

Sieć współpracy katechetów 

również 

konsultacje 

indywidualne 

4 

Wychowywać oznacza spowodować wyjście naprzeciw 

rzeczywistości własnego ”Ja”. Poznanie siebie 

warunkiem wychowania do wartości. 

cały rok 

Zainteresowani nauczyciele 

Zespoły samokształceniowe  

również 

konsultacje 

indywidualne 



 wychowawcy 

5 Rola wartości moralnych w procesie wychowania cały rok 

Zainteresowani nauczyciele 

Rady pedagogiczne, zespoły 

samokształceniowe 

 

 

 

 

6 
Wartości źródłem wychowania  

Zainteresowani nauczyciele 

 

 

7 

Wychowanie religijne w przedszkolu 

 

I semestr 

 

Nauczyciele katecheci 

Rady pedagogiczne , 

zainteresowani nauczyciele, 

 

8 

Formacyjne funkcje lekcji religii wobec ucznia 

 

II semestr 

 

Nauczyciele katecheci  

9 

Konstruowanie narzędzi ewaluacji działań 

wychowawczych. 

 

cały rok 

Nauczyciele katecheci, 

wychowawcy 

 

10 

Eucharystia szkołą miłości. Jak uczyć o 

Eucharystii? Tworzenie scenariuszy lekcji i 

sprawdzianów do katechez o Eucharystii 

 

cały rok 

Nauczyciele katecheci  



11 

Ewangelizacja na katechezie 

 

II semestr 

 

Nauczyciele katecheci  

12 

 Asertywność i komunikacja katechety. 

 
Cały rok 

Nauczyciele katecheci również 

konsultacje 

indywidualne 

13 Spotkania Sieci Katechetów Cały rok Nauczyciele katecheci 4-6 spotkań 

 

Oferta konsultanta ds. języków obcych- Anny Modzelewskiej na r0k szk. 2016/2017 

 

Lp Temat, forma i zakres zajęć Termin Prowadzący Adresaci 

1 Praca z uczniami o zróżnicowanych 

potrzebach edukacyjnych (mixed ability 

classes)   

7 września 2016 Małgorzata 

Warmińska-Marczak 

Zainteresowani nauczyciele jęz. 

angielskiego (gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne) 

2 Nauczanie wartości społecznych poprzez 

zabawę w języku obcym. 

15 września 2016 W.Gierłachowska-

Bałdyga 

Zainteresowani nauczyciele jęz. 

angielskiego -  przedszkola 

3 Nowe media na lekcjach języka niemieckiego 1 października 2016 Krystyna Łuniewska Zainteresowani nauczyciele 

języka niemieckiego 

4 Jak motywować uczniów do nauki? Rola 

motywacji w procesie kształcenia. 

 A. Modzelewska Rady Pedagogiczne 

5 Kreatywny nauczyciel  A. Modzelewska Rady Pedagogiczne 



 

6  Jak efektywnie i ciekawie uczyć słówek?  A. Modzelewska Zainteresowani nauczyciele 

języka angielskiego 

7 Jak pomóc uczniom osiągnąć płynność w 

mówieniu i pisaniu? 

 A. Modzelewska Zainteresowani nauczyciele 

języka angielskiego 

8 Wsparcie metodyczne nauczycieli 

pracujących w projekcie "Kształcenie 

kompetencji kluczowych szansą na lepszą 

jakość edukacji przedszkolnej" 

- konsultacje przy pisaniu programów  

- działania wzmacniające nauczycieli 

- bank dobrych praktyk  

spotkania cykliczne A. Modzelewska Zainteresowani nauczyciele 

języka angielskiego -  

przedszkola 

9 Język angielski w grupach przedszkolnych ferie zimowe 

(styczeń/luty 2017) 

A. Faszcza Zainteresowani nauczyciele  

języka angielskiego - 

przedszkola 

10 Sieć nauczycieli języka angielskiego  

- Ewaluacja lekcji języka angielskiego 

- Wykorzystanie Internetowych zasobów 

edukacyjnych do realizacji podsawy 

programowej- aspekty prawne dotyczące 

ochrony praw autorskich 

spotkania cykliczne A. Modzelewska 

zaproszeni goście 

Zainteresowani nauczyciele 

języka angielskiego  



- Let's read - czyli książka w roli głównej 

- Materiały edukacyjne w klasach I - II SP 

- Obrazek w nauczaniu języków obcych 

- Nowoczesne technologie na lekcjach 

jęz.angielskiego 

11 Warsztaty wynikające z diagnozy szkół 

-  Relacje międzyludzkie i atmosfera w klasie 

- Sposoby radzenia sobie z konfliktami 

między uczniami. Jak rozwiązywać konflikty 

w szkole. 

  Rady szkoleniowe: 

SP2 

 

 

-  Rola motywacji w procesie kształcenia 

- Rola komunikacji w budowaniu trwałych 

relacji interpersonalnych.  

  ZSDiG 

12 Zespoły samokształceniowe nauczycieli 

języków obcych - tematyka zgodnie z 

zapotrzebowaniem szkół 

 A. Modzelewska Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych wszystkich 

typów szkół 

13 Konsultacje indywidualne dla nauczycieli czwartki i piątki 

siedziba ŁCRE 

A. Modzelewska Zainteresowani nauczyciele 

języków obcych 

 

 



Terminy szkoleń i konsultacji do ustalenia.  Szczegółowe informacje dotyczące doskonalenia znajdują się na stronie internetowej 

ośrodka w zakładce Materiały doradców/Anna Modzelewska. 

 

 

Oferta konsultanta ds. informatyki  Janusza Kossakowskiego na rok szkolny 2016/2017 
 

Zakres 1. Zadania wynikające z polityki oświatowej państwa oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty. 
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017. 

Propozycje szkoleń (zakres tematyczny):  
 Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach. 

 
Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 

Uczestnictwo w pilotażowym 
wdrażaniu programowania w 
edukacji formalnej w oparciu o 
innowacje pedagogiczne w szkołach. 

Cały rok 
Warsztaty, szkolenie rad 
pedagogicznych 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

2. 
Szkolenia stacjonarne i e-
learningowe w zakresie 
wykorzystania TIK w edukacji. 

Cały rok 
Warsztaty, szkolenie rad 
pedagogicznych 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

3. 
Tworzenie sieci współpracy 
nauczycieli wykorzystujących TIK w 
nauczaniu. 

Cały rok 
Warsztaty, szkolenie rad 
pedagogicznych 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

 

 
 
 
 
 
 
 



ZAKRES 2.: Zadania wynikające z rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.  
Ad 1. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku z wymaganiami wobec szkół i placówek, 

których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z 

przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego. 

 

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 

Opracowanie oferty doskonalenia na 
rok szkolny 2016/2017 ze wskazaniem 
wymagań, których dotyczą konkretnej 
formy.  

VIII-IX 
2015 

 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

2.  

Udzielanie konsultacji dla nauczycieli z 
wykorzystaniem różnych form 
komunikacji bezpośredniej oraz za 
pomocą technologii, w tym 
elektronicznej.  

Cały rok Konsultacje 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

 

Ad 2. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczącego realizacji podstaw programowych, w tym 

opracowywanie programów nauczania. 

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 
Szkolenia w zakresie realizacji podstaw 
programowych kształcenia ogólnego i 
zawodowego. 

Cały rok Konsultacje 
Zainteresowani nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 

2. 

Organizowanie i prowadzenie sieci 
współpracy i samokształcenia dla 
nauczycieli wykorzystujących TIK w 
pracy oraz opracowanie konkretnych 
rozwiązań metodycznych i 
adekwatnych materiałów.  

Cały rok 
Konsultacje 
E-laerning 
Warsztaty 

Zainteresowani nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 



3. 

Upowszechnianie podczas konferencji, 
spotkań metodycznych, warsztatów i 
na stronie internetowej http://lcre-
lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/ 
przy-kładów dobrych praktyk w 
realizacji treści podstaw 
programowych. 

Cały rok 
Artykuły na stronie 
internetowej ośrodka 

Zainteresowani nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 

 

Ad 3.: Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze diagnozowania potrzeb uczniów i 

indywidualizacji procesu nauczania i wychowania. 

Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 

Diagnoza potrzeb szkół i placówek 
dotycząca za-kresów wsparcia ze 
strony SODMiDN w roku szkolnym 
2016/2017.  

Cały rok Konsultacje 
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 

2. 

Prowadzenie form doskonalenia, w 
tym konsultacji, konferencji, 
warsztatów i szkoleń dla Rad 
Pedagogicznych w obszarze 
indywidualizacji procesu nauczania i 
wychowania.  

Cały rok  
Zainteresowani dyrektorzy i nauczyciele ze 
wszystkich etapów kształcenia 

 

Zadania wynikające z polityki oświatowej Miasta Łomży 

 

Lp. Temat współpracy Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy 

1. 
Współpraca w miejskim projekcie 
Smart City w obszarze Smart City w 
edukacji. 

Cały rok  Zainteresowani mieszkańcy miasta Łomża 



2.  

BRD- udział konsultanta SODMiDN 
w przygotowaniu konkursu 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Cały rok Konsultacje  

3. 
Realizacja zadań zleconych przez 
organ prowadzący - Miasto Łomża 

Cały rok   

Ad. 4. Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli.  
 Szkolenie nauczycieli w zakresie korzystania z laboratoriów przyrodniczych oraz wykorzystania metody eksperymentu 

naukowego na lekcjach oraz w kierunku wykorzystania szkolnej przestrzeni i przedmiotów codziennego użytku do 
przeprowadzania eksperymentów naukowych.  

 Kształtowanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród uczniów.  

 
Lp. Temat szkolenia Termin Rodzaj zajęć Odbiorcy szkolenia 

1. 
Programowanie wizualne – Scratch 2.0 

Cały rok 
5 warsztatów po 16 godzin 
zajęć 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

2. 
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela IX-X 

2016 
Warsztaty 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

3.  
Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela 
– kurs podstawowy 

Cały rok Szkolenie e-learningowe 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

4. 
Podstawy obsługi komputera i 
wykorzystania Internetu 

Cały rok Szkolenie e-learningowe 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

5. 
Jak przygotować kurs e-learningowy na 
platformie Moodle. 

Cały rok Warsztaty 
Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

6. 
Wykorzystanie nowoczesnych 
technologii informacyjno – 
komunikacyjnych w edukacji 

Cały rok 
Warsztaty 
Konsultacje 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

7. 
Inne szkolenia zgodnie z 
zapotrzebowaniem szkół i placówek 
oświatowych. 

Cały rok 
Warsztaty 
Konsultacje 

Zainteresowani nauczyciele ze wszystkich 
etapów kształcenia 

 

 



 

 

Oferta doradców zawodowych: Anny Borawskiej, Anny Borkowskiej, Marioli Milewskiej,  Marzeny 

Wasilewskiej  w roku szkolnym 2016/2017 

Lp. Temat, forma i zakres zajęć Termin Adresaci Uwagi 

1.  

 

Wsparcie nauczycieli w organizacji 

wewnątrzszkolnego systemu 

doradztwa zawodowego dla uczniów 

w szkole poprzez: 

- udzielanie indywidualnych porad 

edukacyjno – zawodowych dla 

zainteresowanych uczniów i ich 

rodziców/opiekunów; 

- prowadzenie grupowych zajęć 

aktywizujących, przygotowujących 

uczniów do świadomego planowania 

kariery i podjęcia pracy zawodowej 

lub dalszego kształcenia. 

 

                        

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

uczniowie 

łomżyńskich 

gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

 

 

 

 

terminy do uzgodnienia według potrzeb 

2.  

 

Kontynuacja i rozwój sieci  

pedagogów  

i psychologów ze szkół miejskich 

celem wymiany informacji, 

doświadczeń na rzecz rozwoju 

doradztwa edukacyjno – zawodowego. 

Tematyka spotkań: 

 - Poprawa bezpieczeństwa uczniów 

cały rok szkolny 

 

pedagodzy, 

psycholodzy 

łomżyńskich 

placówek 

oświatowych  

 

celem sesji będzie dopasowanie działań doradczych do 

zapotrzebowania szkół  



program „ Bezpieczna +”- specjalista 

PSP 

-Współpraca Centrum Pieczy 

Zastępczej z placówkami 

oświatowymi 

- Jak przeciwdziałać uzależnieniom?- 

terapeuta WOPiTU 

- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, 

bezpieczne korzystanie z nowych 

technologii – KMP w Łomży 

 

 

3.  

 

Udział w giełdach i dniach otwartych 

szkół. 

Udzielanie podczas giełd porad  

i konsultacji indywidualnych dla 

młodzieży i rodziców dotyczących 

wyboru ścieżki kształcenia i zawodu. 

 

- Organizacja Łomżyńskiej Giełdy 

Szkół Ponadgimnazjalnych; 

 

- Udział w  „Giełdzie pomysłów na 

życie” w III LO; 

 

-  Udział w dniach otwartych 

łomżyńskich gimnazjów i szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 marca 2017 

 

marzec 2017 

 

marzec - kwiecień 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie 

gimnazjum i ich 

rodzice 

 

uczniowie szkół 

ponadgimnazjalnych 

i ich rodzice  

 

 

 

 

 

 

 

 

organizacja stanowiska ŁCRE, poradnictwo zawodowe 

dla uczniów 

 

 

   4. 
Konsultacje indywidualne dla 

nauczycieli. Wspieranie kadry 
cały rok szkolny  

wychowawcy klas, 

pedagodzy  oraz 

konsultacje będą odbywać się w ŁCRE lub w szkołach w 

terminach ustalonych indywidualnie z nauczycielami 



pedagogicznej w realizacji zajęć 

zawodoznawczych  m.in. poprzez 

udzielanie wskazówek i dostarczanie 

scenariuszy zajęć, przeprowadzanie zajęć 

nauczyciele 

łomżyńskich  

placówek 

oświatowych 

5. 

 

Lekcje doradcze o proponowanej 

tematyce: 

- diagnoza predyspozycji zawodowych: 

- jak rozwijać swoje zainteresowania; 

-wybór dalszej ścieżki kształcenia; 

-zawody przyszłości; 

-specyfika współczesnego rynku pracy; 

-wejście na rynek pracy -dokumenty 

aplikacyjne, 

  rozmowa kwalifikacyjna 

-umiejętności  miękkie (soft skills) 

niezbędne na 

  ryku pracy; 

- testy predyspozycji; 

- przedszkolaki poznają zawody 

 

cały rok szkolny  

 

 

uczniowie 

łomżyńskich 

placówek 

oświatowych 

 

 

terminy zostaną uzgodnione z dyrekcją szkół  

6. 

 

Wsparcie edukacyjno - zawodowe 

uczniów zamieszkałych w bursach 

szkolnych na terenie miasta: 

- konsultacje indywidualne; 

- zajęcia grupowe. 

 

cały rok szkolny 

 

uczniowie 

zamieszkali w  

bursach szkolnych 

 

 

terminy zostaną ustalone z dyrekcją burs stosownie 

7. 

 

Organizacja konkursów 

zawodoznawczych: 

- plastyczny – klasy VI szkoły 

podstawowej, 

- quiz zawodoznawczy –  klasy II 

gimnazjum, 

luty – maj 2017 

uczniowie szkół 

łomżyńskich: 

- szkół 

podstawowych 

(klasy VI); 

- gimnazjów (klasy 

II). 

 



- prezentacja multimedialna „Stare, 

zapomniane 

   zawody naszego regionu” – szkoły 

   ponadgimnazjalnych. 

 

      8. 

 

Spotkania z rodzicami podczas 

wywiadówek i na konsultacjach 

indywidualnych w zakresie 

wspierania dziecka w wyborze dalszej 

ścieżki kształcenia 

 

        

cały rok szkolny 

rodzice uczniów 

łomżyńskich 

placówek 

oświatowych 

terminy zostaną uzgodnione indywidualnie w zależności 

od zapotrzebowania 

 

9. 

 

Publikacja aktualnych informacji na stronie 

internetowej ŁCRE, Facebooku i gablocie w 

siedzibie ŁCRE. 

cały rok 

szkolny 

nauczyciele, 

pedagodzy, 

uczniowie 

łomżyńskich 

placówek 

oświatowych 

 

10. 

 

Organizacja wystaw prac plastycznych MDK-

DŚT w holu ŁCRE. 

cały rok 

szkolny 

 

osoby odwiedzające 

ŁCRE 

 

 

11. 

 

Stworzenie Punktu Konsultacyjnego, w którym 

osoby zainteresowane będą mogły uzyskać 

informacje edukacyjno – zawodowe.  

 

cały rok  

 

osoby 

zainteresowane 

 

12. 

 

Tworzenie i aktualizacja bazy informacji 

edukacyjno- zawodowej z miasta Łomży 

zawierającej informację o: 

-  KUZ, KKZ, praktykach, stażach 

  i wolontariacie; 

- możliwościach kontynuacji kształcenia  

cały rok 

 

 

 

osoby 

zainteresowane 

 



 w mieście i poza nim. 

 

 

 

Wszystkie zaproponowane tematy realizowane są nieodpłatnie dla szkół i nauczycieli dla, których organem prowadzącym jest 

Miasto Łomża. 

Propozycje  innych szkoleń realizowanych przy współpracy z ekspertami zewnętrznymi: 

1. Coaching – metoda skutecznej motywacji. 

2. Atrakcyjne lekcje wychowawcze. 

3. Budowanie efektywnego zespołu nauczycieli , rodziców i uczniów. 

4. Kształtowanie u ucznia postawy uczenia się przez całe życie.  

5. Efektywna komunikacja interpersonalna. 

6. Mediacje jako narzędzie rozwiązywania konfliktów. 

7. Jak szkoła może wspierać rodziców , a rodzice szkołę? 

8. Zjawisko agresji i przemocy w szkole. 

9. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 

10. Rozwój umiejętności wychowawczych. Kreatywność nauczyciela. 

11. Neurodydaktyka w pracy z lekturą. 

12. Jak organizować indywidualizację czytania na lekcjach jako systematyczny, ciągły model organizacyjny uwzględniający 

respektowanie zróżnicowanych kompetencji dzieci. 



13. Edukacja czytelnicza i medialna w podstawie programowej 

14. Jak organizować indywidualizację czytania na lekcjach jako systematyczny, ciągły model organizacyjny uwzględniający 

respektowanie zróżnicowanych kompetencji dzieci. 

15. Zmiany w prawie oświatowym i organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017 

16. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole?- od zaprojektowania ewaluacji do sporządzenia raportu. Poznanie 

nowych, alternatywnych metod prowadzenia ewaluacji 

17.Nowy nadzór pedagogiczny- nowe wymagania- powiązanie z ewaluacją zewnętrzną    i wewnętrzną. 

18. Analiza wymagań państwa. Jakie kompetencje powinni mieć nauczyciele i jak powinni działać, żeby sprostać wymaganiom? 

19. Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. 

20. Projekt edukacyjny w gimnazjum. 

21. Tworzenie wewnątrzszkolnych aktów prawnych zgodnie z zasadami techniki prawodawczej 

22. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.  

23. Nowoczesne nauczanie- jak uczyć (się)? 

24. Rola dyrektora i nauczycieli w nowym systemie wspomagania pracy szkoły  i doskonalenia nauczycieli 

Palnowane konferencje  

1. Konferencja we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną- „ Kompetencje czytelnicze w podejściu lingwistycznym i 
psycholingwistycznym. Trzy aspekty czytania - techniczny, semantyczny i krytyczno-twórczy”. 
 
2. Konferencja we współpracy z Wydziałem Katechetycznym Diecezji Łomżyńskiej - „Wartości w życiu współczesnego człowieka”. 
 
3.Konferencja we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim – „Jak wychowywać do wartości?”. 
 
4.Konferencja – „Życie jako wartość najwyższa – przeciwdziałanie autoagresji”. 
 


