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Temat / forma
Nauczyciel stażysta przed komisją kwalifikacyjną
/ seminarium
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
interaktywnego / szkolenie
Nauczyciel kontraktowy przed komisją egzaminacyjną
/ seminarium
Uczniowie z wadą wzroku w szkole ogólnodostępnej
/ warsztaty
Nauczyciel mianowany przed komisją kwalifikacyjną
/ seminarium
TIK dla polonisty
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium
Zainspiruj się – kreatywne metody pracy
z czytelnikiem / seminarium
Retoryka w praktyce. Lekcje przekonującego
mówienia – cz. I / warsztaty
Podstawy programowania w Scratch / warsztaty
Warsztat pracy doradcy zawodowego w szkole
podstawowej / warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego
się o stopień nauczyciela kontraktowego
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium
Intuicyjne przyswojenie takich pojęć jak: „funkcja”,
„monotoniczność”, tworzenie rysunków
trójwymiarowych w szkole podstawowej
– zastosowanie GeoGebry – cz. II / seminarium
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
bibliotekarzy / seminarium
Rodzic w szkole – wyzwania i perspektywy
/ konferencja
21st century challenge – TIK dla anglistów / warsztaty
Improwizacja w szkole – cz. II / warsztaty
Pamięć i mnemotechniki. Sposoby uczenia się
/ seminarium
Lektura obowiązkowa: Rafał Kosik – „Felix, Net i Nika
oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” / warsztaty
Kompetencje nauczyciela języka angielskiego
pracującego z ‘young learners’ / warsztaty

Kurs języka migowego / kurs

Innowacyjne działania edukacyjno-wychowawcze
– dobre praktyki / konferencja

Matura 2023 – tworzymy arkusz egzaminacyjny
z języka litewskiego / warsztaty

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Adresat

Odpłatność

Barbara Radziszewska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek oświatowych

kontynuacja

Barbara Radziszewska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Dorota Koncewicz

nauczyciele, wychowawcy,
pedagodzy, logopedzi

10 zł

Barbara Radziszewska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

bezpłatne

Katarzyna W. Urbańska
Grażyna Zawadzka /
Biblioteka Publiczna
w Sejnach

zainteresowani bibliotekarze

bezpłatne

Jolanta Kubrak

nauczyciele języka polskiego

10 zł

Andrzej Staszczyk

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

16 zł

Joanna Stabińska

wychowawcy klas,
doradcy zawodowi

10 zł

Barbara Radziszewska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

10.03.2020
godz. 14.30–16.45

Waldemar Jabłoński

nauczyciele matematyki
szkół podstawowych
klas IV-VIII

bezpłatne

10.03.2020
godz. 14.30–17.00

Barbara Radziszewska

nauczyciele bibliotekarze

bezpłatne

11.03.2020
godz. 14.30–16.45

Dorota Koncewicz
Dorota Hołownia-Dudek
Andrzej Matusiewicz
Joanna Stabińska

dyrektorzy, nauczyciele
wszystkich typów szkół

bezpłatna

11.03.2020
godz. 12.00–15.15

Justyna Bober

nauczyciele języka
angielskiego

10 zł

11.03.2020
godz. 15.00–18.15

Małgorzata Pol /
SP nr 5 w Suwałkach
I piętro, sala nr 251

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

bezpłatne

11.03.2020
godz. 15.30–18.30

Jan Bielecki
Jolanta Kubrak

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek oświatowych
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych

bezpłatne
10 zł

Termin
(dzień/godzina)
2.03.2020
godz. 14.30–16.45
2.03.2020
godz. 15.00–19.00
3.03.2020
godz. 14.30–16.45
3.03.2020
godz. 15.00–17.30
4.03.2020
godz. 14.30–16.45
4.03.2020
godz. 15.00–17.30
5.03.2020
godz. 12.00–14.30
5.03.2020
godz. 15.00–18.15
9.03.2020,
16.03.2020
godz. 15.00–18.15
9.03.2020
godz. 15.45–18.45

11.03.2020
godz. 15.00–17.30
12.03.2020
godz. 15.00–19.00

Dorota Hołownia-Dudek
Małgorzata Pol /
Anna Faszcza – Liceum
Plastyczne w Łomży

nauczyciele języka
angielskiego edukacji
wczesnoszkolnej

10 zł

12.03.2020
godz. 15.30–17.45

Dorota Koncewicz

nauczyciele, nauczyciele
wspomagający, pedagodzy
szkolni, logopedzi

500 zł

13.03.2020
godz. 15.00–18.15

dyrektorzy szkół
i zainteresowani nauczyciele

bezpłatna

16.03.2020
godz. 13.00–17.00

nauczyciele języka litewskiego

bezpłatne

16.03.2020
godz. 15.00–17.30

Jolanta Kubrak
Andrzej Matusiewicz /
pracownicy Muzeum
Okręgowego w Suwałkach,
Oddziału IPN w Białymstoku,
nauczyciele II LO
w Augustowie
Biruta Wojczulis /
LO w Puńsku
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Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Adresat

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

Jan Bielecki /
CEN w Łomży

nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie ze szkół
podstawowych
i ponadpodstawowych

bezpłatne

17.03.2020
godz. 15.00–17.30

Grzegorz Kalejta

nauczyciele religii

10 zł

17.03.2020
godz. 15.30–17.45

Andrzej Matusiewicz /
dr Jarosław Schabieński
– IPN w Białymstoku

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

17.03.2020
godz. 16.00–18.15

Cudze chwalić pożytecznie – swoje obowiązek
/ warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej

10 zł

Lektura w pudełku i inne pomysły / warsztaty

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

10 zł

Temat / forma
Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach
historii w kontekście obowiązującej podstawy
programowej / seminarium
Webinarium w katechezie / warsztaty
Teoria sekularyzacji w warunkach polskich
/ seminarium

Sztuka skutecznego porozumiewania / szkolenie

Jan Bielecki

Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia
z zakresu doradztwa zawodowego / seminarium

Andrzej Staszczyk /
Dorota Koncewicz

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka
polskiego / seminarium
Portale internetowe w pracy nauczyciela bibliotekarza
/ seminarium
Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium

Jolanta Kubrak

wychowawcy klas,
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele wszystkich typów
szkół realizujących zadania
z zakresu doradztwa
zawodowego niebędący
doradcami zawodowymi,
doradcy zawodowi
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych

18.03.2020
godz. 14.30–18.30
18.03.2020
godz. 15.00–18.15

10 zł

18.03.2020
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

19.03.2020
godz. 15.00–16.30

bezpłatne

19.03.2020
godz. 15.00–17.15
19.03.2020
godz. 15.00–17.15

Cecylia Radzewicz

nauczyciele bibliotekarze

bezpłatne

Barbara Radziszewska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

23.03.2020
godz. 14.30–16.45

Grafika komputerowa w praktyce szkolnej / warsztaty

Grzegorz Kalejta

nauczyciele religii oraz
zainteresowani nauczyciele

10 zł

23.03.2020
godz. 15.30–17.45

Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania
wybranych zadań w szkole ponadpodstawowej – cz. I
/ warsztaty

Waldemar Jabłoński

nauczyciele matematyki szkół
ponadpodstawowych

10 zł

24.03.2020
godz. 14.00–17.15

Metody aktywizujące na lekcjach geografii i przyrody
/ warsztaty

Elżbieta Podbielska /
SP nr 4 w Augustowie
I piętro, sala nr 105

bezpłatne

24.03.2020
godz. 15.30–17.45

10 zł

25.03.2020
godz. 13.00–15.30

bezpłatna

25.03.2020
godz. 14.00–16.15

10 zł

25.03.2020
godz. 14.30–18.30

bezpłatne

25.03.2020
godz. 15.00–18.15

bezpłatne

27.03.2020
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

26.03.2020
godz. 14.30–16.45

Dyrektor liderem w motywacji i rozwoju / warsztaty

Lidia Kłoczko

Moc jest w nas – z prądem i pod prąd! / konferencja

Dorota Hołownia-Dudek /
Anna Ewa Fidurska
– dyrektor SP w Wasilkowie,
Marta Brzozowska
– PP-P nr 2 w Łomży

Eksperymenty i zabawy badawcze – część I / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

Rhabarber – Barbara
Fonetyka na lekcjach języka niemieckiego / warsztaty

Dorota Hołownia-Dudek /
Krystyna Łuniewska

SETI – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli języka angielskiego / seminarium

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego / sieć współpracy i samokształcenia /
seminarium

Justyna Bober

Barbara Radziszewska

nauczyciele geografii
i przyrody w szkole
podstawowej
dyrektorzy, wicedyrektorzy
szkół
dyrektorzy wszystkich typów
szkół
nauczyciele wychowania
przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele języka
niemieckiego
nauczyciele języka
angielskiego terenów
przygranicznych Polski i Litwy
nauczyciele, którzy realizują
plan rozwoju zawodowego
według rozporządzenia MEN
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego
przez nauczycieli

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W SUWAŁKACH
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 87 5657858

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

Placówka akredytowana przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU – 453/1/07

Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
w marcu 2020 roku – strona 3
Temat / forma
Kurs kierowników wycieczek szkolnych / kurs
Nowe formy wypowiedzi pisemnej w czteroletnim
liceum i pięcioletnim technikum / warsztaty
Klub Dyrektora – Wizyta studyjna w szkołach
na Litwie (Soleczniki i Wilno) / seminarium wyjazdowe
Jak wykorzystywać innowacyjnie smartfon/tablet na
lekcji / szkolenie
Kodowanie i programowanie w klasach I–III
bez komputera / warsztaty
Prymas Tysiąclecia wciąż mało znany / seminarium
Tańce integracyjne jako metoda pracy z grupą
/ warsztaty
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole ogólnodostępnej / sieć współpracy
i samokształcenia / seminarium
Aplikacje w Internecie ułatwiające utrwalanie wiedzy
i sprawdzanie efektów kształcenia / warsztaty

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Adresat

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

Jarosław Cezary Słabiński

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

20 zł

28.03.2020
godz. 8.15–15.15

nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych

20 zł

28.03.2020
godz. 10.00–14.45

Jolanta Kubrak /
Maria Bartnicka
– MODM w Białymstoku
Andrzej Matusiewicz
Jan Bielecki
Jarosław Cezary Słabiński
Danuta Moroz
Grzegorz Kalejta
Małgorzata Pol /
SP nr 5 w Suwałkach
I piętro, sala nr 251
Dorota Koncewicz
Jarosław Cezary Słabiński

dyrektorzy i wicedyrektorzy
szkół i placówek
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele religii oraz
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele, nauczyciele
wspomagający, pedagodzy
szkolni, logopedzi
nauczyciele wszystkich typów
szkół

400 zł
10 zł
10 zł
bezpłatne

30-31.03.2020
godz. 7.00–19.00
30.03.2020
godz. 15.00–18.15
30.03.2020
godz. 15.00–19.15
30.03.2020
godz. 15.30–17.45

bezpłatne

31.03.2020
godz. 15.30–18.30

bezpłatne

31.03.2020
godz. 15.00–17.15

10 zł

31.03.2020
godz. 15.00–18.15

Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać:
 wypełniając formularz elektroniczny wybranej formy doskonalenia na stronie internetowej cen.suwalki.pl;
 przesyłając wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
Wpłat z tytułu uczestnictwa w warsztatach należy dokonywać, po uzyskaniu potwierdzenia, na konto nr: 92 1500 1719 1217 1002 1951 0000
UWAGA!
– Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Zapraszamy wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych do udziału w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Termin szkolenia zostanie
określony po zebraniu się grupy. Istnieje także możliwość realizacji szkoleń w szkole/placówce, po ich zamówieniu przez dyrektora szkoły/placówki.
– Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
– Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Informujemy, że Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach prowadzi szkolenia z zakresu BHP dla nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami
wszystkich typów szkół i placówek. Istnieje także możliwość realizacji kursu w szkole/placówce, po jego zamówieniu przez dyrektora szkoły/placówki.
1. Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – 16 godz. dydaktycznych.
2. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godz. dydaktycznych.
3. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych – 8 godz. dydaktycznych.
4. Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby – 32 godz. dydaktyczne.
5. Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP – 16 godz. dydaktycznych.
Terminy szkoleń oraz odpłatność za szkolenia do uzgodnienia.

Zapraszamy nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek do korzystania z naszej oferty doskonalenia zawodowego
Dyrektor
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
Lidia Kłoczko

