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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Propaganda niemiecka i sowiecka do 1945 roku 
/ seminarium organizowane we współpracy 
z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej Instytutu 
Pamięci Narodowej w Białymstoku 

Jan Bielecki /  
Radosław Wnorowski 
– IPN w Białymstoku 

nauczyciele historii  
i wiedzy o społeczeństwie  

ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

bezpłatne 
4.02.2020 

godz. 13.00–15.15 

Uczniowie z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej 
/ warsztaty 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy, logopedzi 
10 zł 

5.02.2020 
godz. 15.00–17.15 

TIK dla polonisty / seminarium Justyna Bober nauczyciele języka polskiego bezpłatne 
5.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka 
polskiego / seminarium 

Jolanta Kubrak nauczyciele języka polskiego bezpłatne 
6.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

Dokumentacja nauczyciela stażysty ubiegającego się  
o stopień nauczyciela kontraktowego / warsztaty 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
10.02.2020  

godz. 14.30–17.30 

Intuicyjne przyswojenie takich pojęć jak: „funkcja”, 
„monotoniczność”, tworzenie rysunków 
trójwymiarowych w szkole podstawowej – 
zastosowanie GeoGebry – cz. I / seminarium 

Waldemar Jabłoński 
nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych klas IV-VIII 
bezpłatne 

11.02.2020 
godz. 14.00–16.15 

Dokumentacja nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 
/ warsztaty 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
11.02.2020 

godz. 14.30–17.30 

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
w szkole ogólnodostępnej / sieć współpracy 
i samokształcenia / seminarium 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele, nauczyciele 

wspomagający, pedagodzy 
szkolni, logopedzi 

bezpłatne 
11.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

#RODO w edukacji. Dzień ochrony danych osobowych 
/ seminarium 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
bezpłatne 

11.02.2020 
godz. 15.00–17.15 

Źródło ikonograficzne w szkolnej edukacji historycznej 
– analiza i interpretacja dzieła sztuki na lekcjach 
historii i wiedzy o społeczeństwie / seminarium 

Jan Bielecki 

nauczyciele historii  
i wiedzy o społeczeństwie  

ze szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych 

bezpłatne 
11.02.2020 

godz. 15.00–17.30 

Znane i mniej znane metody pracy nauczyciela 
polonisty w nowej odsłonie / sieć współpracy  
i samokształcenia 

Teresa Zaforymska / 
SP nr 2 w Suwałkach  

I piętro, sala 107 
nauczyciele języka polskiego bezpłatne 

11.02.2020  
godz. 16.00–18.15 

Baw się z nami z literami i z liczbami / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

12.02.2020 
godz. 14.30–18.30 

Tablica interaktywna nie tylko do pisania / warsztaty Justyna Bober nauczyciele języka polskiego 10 zł 
12.02.2020 

godz. 15.00–18.00 

Nadzór pedagogiczny dyrektora w procesie 
zapewniania jakości i doskonalenia pracy szkoły  
/ warsztaty 

Lidia Kłoczko dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół 10 zł 
13.02.2020 

godz. 13.00–16.00 

Sprawozdanie oraz opis i analiza sposobu realizacji 
wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego / warsztaty 
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, którzy 
kończą staż w 2020 roku 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
13.02.2020 

godz. 14.30–17.30 

Filmowa recepta na dobre relacje w klasie i w grupie 
rówieśniczej / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
wychowawcy klas, 

zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

13.02.2020 
godz. 14.30–18.30 

Oxford University Press w CEN w Suwałkach 
I sesja: Nie wystarczy tylko uczyć, czyli o nauczaniu 
włączającym w klasach I-III szkoły podstawowej 
II sesja: Assessment in primary classroom 
– more than simply testing / warsztaty 

Dorota Hołownia-Dudek / 
Katarzyna Dmitrów 

– Senior ELT Consultant, 
Oxford University Press 

I sesja: nauczyciele języka 
angielskiego edukacji 

wczesnoszkolnej 
II sesja: nauczyciele języka 

angielskiego w klasach IV-VIII 

bezpłatne 
13.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grzegorz Wilczyński 
nauczyciele prowadzący 

edukację szachową 
bezpłatne 

13.02.2020 
godz. 15.30–17.45 

Podstawy mediacji dla nauczycieli / kurs 

Jan Bielecki /  
Anna Ficek 

– Fundacja Unia 
Regionalnych Centrów 

Mediacji 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek oświatowych 

120 – 150 zł 

14.02.2020 
godz. 14.00–19.30,  

15.02.2020 
godz. 8.00–15.00 

Ceremoniał szkolny / seminarium Andrzej Matusiewicz 
dyrektorzy i nauczyciele 

odpowiedzialni za ceremoniał 
bezpłatne 

17.02.2020  
godz. 14.30–16.45 

Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego 
się o stopień nauczyciela kontraktowego  
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
17.02.2020 

godz. 14.30–16.45 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Sieć współpracy nauczycieli języka litewskiego  
/ seminarium 

Biruta Wojczulis nauczyciele języka litewskiego bezpłatne 
17.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora 
interaktywnego / szkolenie 

Andrzej Staszczyk 
Danuta Moroz 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek oświatowych 

30 zł 
17.02.2020 
24.02.2020 

godz. 15.00–19.00 

Jak pobudzić twórcze myślenie uczniów / warsztaty Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
17.02.2020 

godz. 15.30–18.45 

Kreatywny nauczyciel religii / seminarium Grzegorz Kalejta nauczyciele religii bezpłatne 
18.02.2020 

godz. 15.30–17.45 

Improwizacja w szkole – cz. I / warsztaty 
Małgorzata Pol /  

SP nr 5 w Suwałkach 
I piętro, sala 251 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

bezpłatne 
18.02.2020 

godz. 15.30–18.30 

Międzymorze – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość  
/ seminarium 

Andrzej Matusiewicz / 
dr Jarosław Schabieński 

– IPN w Białymstoku 
zainteresowani nauczyciele bezpłatne 

18.02.2020 
godz. 16.00–18.15 

Zagrajmy w historię Polski – komputerowa gra 
edukacyjna „Godność, wolność i niepodległość” jako 
innowacyjne narzędzie nauczania historii  
/ konferencja 

Jolanta Kubrak 
Jan Bielecki 

Małgorzata Pol 

dyrektorzy szkół oraz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i historii szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 

bezpłatna 
19.02.2020 

godz. 14.00–16.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy / seminarium 

Barbara Radziszewska nauczyciele bibliotekarze bezpłatne 
19.02.2020 

godz. 14.30–16.45 

Aktywizujące metody i techniki w edukacji  
/ warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
zainteresowani nauczyciele 

różnych specjalności 
10 zł 

19.02.2020  
godz. 14.30–18.30 

Uczeń z trudnościami w nauce matematyki  
wynikającymi z dyskalkulii / warsztaty 

Alicja Sulima /  
SP nr 4 w Grajewie,  

sala 10 B,  
wejście od dyżurki 

nauczyciele matematyki szkół 
podstawowych i inne osoby 

zainteresowane problematyką 
dyskalkulii 

bezpłatne 
19.02.2020 

godz. 15.00–17.15 

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole 
ogólnodostępnej / warsztaty 

Dorota Koncewicz 
nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy, logopedzi 
10 zł 

19.02.2020 
godz. 15.00–17.15 

Flipped classroom – odwrócona lekcja na języku 
angielskim / warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele języka angielskiego 10 zł 
19.02.2020 

godz. 15.00–18.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wspomagających / seminarium 

Joanna Stabińska nauczyciele wspomagający bezpłatne 
19.02.2020 

godz. 15.30–17.45 

Szachy – gra dydaktyczna / kurs / I spotkanie Grzegorz Wilczyński zainteresowani nauczyciele 50 zł 
20.02.2020  

godz. 14.00–19.00 

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

Barbara Radziszewska 

nauczyciele, którzy realizują 
plan rozwoju zawodowego 

według rozporządzenia MEN 
z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie uzyskiwania stopni 
awansu zawodowego 

przez nauczycieli 

bezpłatne 
20.02.2020 

godz. 14.30–16.45 

Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia  
z zakresu doradztwa zawodowego / seminarium 

Andrzej Staszczyk 
Dorota Koncewicz 
Danuta Moroz /  

Agnieszka Zackiewicz 
– doradca zawodowy 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół realizujących zadania 

z zakresu doradztwa 
zawodowego niebędący 
doradcami zawodowymi, 

doradcy zawodowi 

bezpłatne 
20.02.2020 

godz. 15.00–16.30 

Klub Dyrektora – Organizacja pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. Wykorzystanie projektów 
w funkcjonowaniu szkoły / seminarium wyjazdowe 

Andrzej Matusiewicz / 
SP w Bargłowie 

Kościelnym 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i placówek 

bezpłatne / 
dojazd 

uczestników 
we własnym 

zakresie 

24.02.2020 
godz. 11.00–13.30 

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

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
24.02.2020 

godz. 14.30–16.45 

Zagrajmy w „Pana Tadeusza”, czyli gry dydaktyczne  
zachęcające do czytania lektur szkolnych / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

24.02.2020 
godz. 15.00–19.00 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Karol Wojtyła – droga do świętości / seminarium Grzegorz Kalejta 
nauczyciele religii oraz 

zainteresowani nauczyciele 
bezpłatne 

25.02.2020 
godz. 15.30–17.45 

Kompetencje nauczyciela języka angielskiego 
pracującego z ‘young learners’ / warsztaty 

Dorota Hołownia-Dudek 
Małgorzata Pol /  

Anna Faszcza – Liceum 
Plastyczne w Łomży 

nauczyciele języka angielskiego 
edukacji wczesnoszkolnej 

10 zł 
26.02.2020 

godz. 15.30–18.30 

SETI – sieć współpracy i samokształcenia  
nauczycieli języka angielskiego / seminarium 

Justyna Bober 
nauczyciele języka angielskiego 
terenów przygranicznych Polski 

i Litwy 
bezpłatne 

28.02.2020  
godz. 15.00–17.15 

 
 
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 
 


