
  

 

CENTRUM  EDUKACJI  NAUCZYCIELI 

W SUWAŁKACH 
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki 

tel. 87 5670328, 87 5657858 

 

 

 
 

e-mail: cen@cen.suwalki.pl 

strona internetowa: cen.suwalki.pl 

Ośrodek Doskonalenia  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach w Centrum Edukacj i  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach  
akredytowany przez  Podlaskiego Kuratora Oświaty  –  SPiKU.5470.3 .2020  

 
Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

w marcu 2022 roku – strona 1 
 

Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Dwujęzyczność – problemy i wyzwania / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele języków obcych 

i języka polskiego 
10 zł 

1.03.2022 
godz. 15.00–17.30 

Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej / seminarium Joanna Stabińska 
wychowawcy, specjaliści, 

zainteresowani nauczyciele 
bezpłatne 

1.03.2022 
godz. 15.30–18.00 

Wiosna w tańcu – zabawy muzyczne / warsztaty Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
i wychowania przedszkolnego 

bezpłatne 
2.03.2022 

godz. 15.30–18.30 

Baw się z nami z literami i z liczbami / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

3.03.2022 
godz. 14.30–18.30 

Nowy egzamin maturalny – poziom podstawowy, 
poziom rozszerzony (z uwzględnieniem wymagań 
egzaminacyjnych w latach 2023- 2024) / warsztaty 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

10 zł 
3.03.2022 

godz. 15.00–18.15 

Przygotowanie uczniów do części ustnej i testowej 
egzaminu maturalnego / szkolenie 

Jolanta Kubrak /  
Dorota Dąbrowska 

(CEN w Łomży) 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
5.03.2022 

godz. 10.00–14.00 

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole 
ogólnodostępnej / sieć współpracy i samokształcenia 

Jarosław Cezary Słabiński / 
Karolina Miller, Zyta Trzasko 

/ Niepubliczna 
Terapeutyczna Szkoła 
Podstawowa “Bajka”  

w Suwałkach  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 

nauczyciele, w tym 
wspomagający oraz specjaliści 

pracujący z uczniami ze 
spektrum autyzmu 

bezpłatna 
7.03.2022 

godz. 15.30–17.45 

Skuteczne kierowanie klasą / warsztaty Joanna Stabińska 
wychowawcy oraz 

zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

7.03.2022 
godz. 15.30–18.45 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu. 
Wielkanoc, Wiosna, Dzień Matki / seminarium 

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli, 
edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy, wychowawcy 
i zainteresowani 

bezpłatne 
7.03.2022 

godz. 15.30–17.45 

Jak przygotować przestrzeń do uczenia się? / 
seminarium online 

Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
9.03.2022 

godz. 15.00–17.15 

Podstawy HTML / warsztaty Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
16 zł 

9.03.2022 
godz. 15.00–18.15 

TIK nie tylko dla polonisty – sieć współpracy 
i samokształcenia nauczycieli / seminarium online 

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego, 
języka angielskiego oraz inni 

zainteresowani 
bezpłatne 

9.03.2022 
godz. 17.30–19.45 

Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym  
i rzeczowym zbiorów bibliotecznych / seminarium 

Katarzyna W. Urbańska 
Grażyna Zawadzka / 
Biblioteka Publiczna  

w Sejnach 

zainteresowani bibliotekarze bezpłatne 
10.03.2022 

godz. 12.00–14.30 

Baśnie, bajki i bajeczki / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej i inni 
zainteresowani 

10 zł 
10.03.2022 

godz. 14.00–18.30 

Warsztat pracy polonisty: działania motywujące 
uczniów do aktywności na lekcji w klasie i poza nią / 
warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

10.03.2022 
godz. 15.00–18.15 

Zintegrowana Strategia Umiejętności – rozwój 
umiejętności zawodowych w edukacji formalnej 
i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych / 
warsztaty 

Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

15.03.2022 
godz. 15.00–18.00 

Wiosna wyrażona w plastyce / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej, nauczyciele 
pracujący w świetlicy 

i wychowawcy 

10 zł 
15.03.2022 

godz. 15.15–18.30 

II Towarzyski turniej szachowy dla nauczycieli / 
seminarium 

Grażyna Safianowska 

nauczyciele edukacji 
szachowej, nauczyciele 

świetlicy oraz inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
15.03.2022 

godz. 15.30–19.15 

Garnizon Suwałki w latach 1921-1939. Relacje  
wojsko – ludność cywilna / seminarium 

Andrzej Matusiewicz /  
dr Krzysztof Skłodowski 

(Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach) 

nauczyciele historii i inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
15.03.2022 

godz. 15.30–17.00 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Nazywam się Board, Jamboard – więcej niż tablica 
wirtualna / warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

16.03.2022 
godz. 15.00–17.30 

Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki 
okolicznościowej przy użyciu prostej aplikacji 
komputerowej / warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

16.03.2022 
godz. 15.00–19.00 

Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego / warsztaty Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
16.03.2022 

godz. 15.30–18.45 

Łatwe, tanie i bezpieczne eksperymentowanie / 
warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

17.03.2022 
godz. 14.30–18.30 

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji 
Narodowej IPN w Białymstoku (cz. 1) / seminarium 
online 

Jan Bielecki / 
eksperci OBEN IPN 

w Białymstoku 

nauczyciele historii i wiedzy 
o społeczeństwie 

bezpłatne 
22.03.2022 

godz. 15.00–17.15 

Przedszkolaki grają w szachy / warsztaty Grażyna Safianowska 

nauczyciele wychowania 
przedszkolnego, edukacji 

wczesnoszkolnej, świetlicy 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
22.03.2022 

godz. 15.30–18.30 

Znane i mniej znane metody pracy nauczyciela – 
polonisty w nowej odsłonie. Sieć współpracy  
i samokształcenia nauczycieli języka polskiego / 
seminarium online 

Teresa Zaforymska 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatne 

22.03.2022 
godz. 17.00–19.30 

Grać, czy nie grać na lekcjach języka angielskiego? / 
warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego  
10 zł 

23.03.2022 
godz. 15.00–18.15 

Nauka projektowania grafiki rastrowej / warsztaty Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
20 zł 

23.03.2022 
godz. 15.00–19.00 

Trudne zachowania, ataki psychotyczne, agresja 
uczniów – jak je rozumieć i jak na nie reagować  
w szkole? / konferencja 

Lidia Kłoczko /  
Krzysztof Sarzała (pedagog, 

socjoterapeuta, trener, 
wykładowca Gdańskiego 

Uniwersytetu Medycznego) 

dyrektorzy, wicedyrektorzy, 
pedagodzy szkolni 

bezpłatna 
24.03.2022 

godz. 10.30–14.00 

Grać, czy nie grać? – gry dla najmłodszych / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele wychowania 
przedszkolnego i edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

24.03.2022 
godz. 14.30–18.30 

Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi nie tylko 
w bibliotece / seminarium 

Grażyna Zawadzka 
Katarzyna W. Urbańska 

zainteresowani nauczyciele 
 i bibliotekarze 

bezpłatne 
24.03.2022 

godz. 14.30–17.00 

Retoryczne formy wypowiedzi w szkole podstawowej 
/ warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

24.03.2022 
godz. 15.00–18.15 

Testy stosowane w monitoringu treningu / warsztaty Edward Dec 
nauczyciele klas sportowych 

i trenerzy UKS 
bezpłatne 

24.03.2022 
godz. 16.00–18.30 

Lekcje języka polskiego z elementami myślenia 
krytycznego i notowania graficznego / warsztaty 

Grzegorz Gołaszewski nauczyciele języka polskiego 10 zł 
24.03.2022 

godz. 16.00–18.15 

SETI – sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
języka angielskiego / seminarium online 

Justyna Bober 
nauczyciele języka 

angielskiego terenów 
przygranicznych Polski i Litwy 

bezpłatne 
25.03.2022 

godz. 17.30–19.45 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych / kurs Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i przedszkoli 
20 zł 

26.03.2022 
godz. 08.30–15.00 

Metody pracy z tablicą i monitorem interaktywnym / 
seminarium 

Andrzej Staszczyk 
Danuta Moroz 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek 

bezpłatne 
29.03.2022 

godz. 15.00–17.30 

Wielkanocne rękodzieło / warsztaty Olga Kłoczko 
nauczyciele świetlicy,  

wychowawcy, katecheci,  
zainteresowani 

10 zł 
29.03.2022 

godz. 15.15–18.30 

Wykorzystanie mindfulness w pracy nad koncentracją 
/ seminarium 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
29.03.2022 

godz. 15.30–18.00 

Innowacje w praktyce nauczycielskiej / seminarium Andrzej Matusiewicz zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
29.03.2022 

godz. 16.00–18.30 



  

 

CENTRUM  EDUKACJI  NAUCZYCIELI 

W SUWAŁKACH 
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki 

tel. 87 5670328, 87 5657858 

 

 

 
 

e-mail: cen@cen.suwalki.pl 

strona internetowa: cen.suwalki.pl 

Ośrodek Doskonalenia  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach w Centrum Edukacj i  Nauczyc ie l i  w  Suwałkach  
akredytowany przez  Podlaskiego Kuratora Oświaty  –  SPiKU.5470.3 .2020  

 
Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach  

w marcu 2022 roku – strona 3 
 

Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Wszystko w jednym miejscu – Wakelet / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

30.03.2022 
godz. 15.00–17.30 

Kurs kwalifikacyjny Wychowanie do życia w rodzinie / 
kurs kwalifikacyjny 

Danuta Moroz 

nauczyciele posiadających 
kwalifikacje (w tym 

przygotowanie pedagogiczne) 
do zajmowania stanowiska 

nauczyciela w szkołach 
podstawowych, określone 

 w przepisach Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej 
z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli 
(Dz. U. z 2020 r., poz.1289) 

2 800 zł 
30.03.2022 

godz. 15.30–17.00 

Grać, czy nie grać? – gry dla dzieci starszych 
i młodzieży / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele pierwszego 

i drugiego etapu 
edukacyjnego 

10 zł 
31.03.2022 

godz. 14.30–18.30 

 
Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać:  

• wypełniając formularz elektroniczny wybranej formy doskonalenia na stronie internetowej cen.suwalki.pl;  

• lub 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 


