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Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
w kwietniu 2021 roku – strona 1
Temat / forma

Kierownik szkolenia /
prowadzący

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

Justyna Bober

Kurs na wychowawcę wypoczynku / kurs, I spotkanie

Jarosław Cezary Słabiński

Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
/ warsztaty
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie
maturalnym / szkolenie online
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu
/ seminarium online
Jak wspierać dziecko z zaburzeniami lękowymi
w przedszkolu i w szkole / seminarium
Cztery pory roku – spotkania z arteterapią / warsztaty
Narzędzia public relations w promocji szkoły
/ szkolenie online

Joanna Stabińska
Dorota Hołownia-Dudek
Olga Kłoczko
Joanna Stabińska

Grażyna Safianowska

Joanna Kalejta

Adresat
nauczyciele języka polskiego
i innych przedmiotów
w kursie mogą wziąć udział
osoby, które nie były karane,
ukończyły 18 lat i posiadają
co najmniej wykształcenie
średnie lub średnie branżowe
nauczyciele przedszkoli
i szkół podstawowych
nauczyciele języków obcych
szkół ponadpodstawowych
nauczyciele przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej, świetlicy
i nauczyciele zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i szkół podstawowych
nauczyciele przedszkoli,
edukacji wczesnoszkolnej,
nauczyciele świetlicy oraz inni
zainteresowani
nauczyciele wszystkich typów
szkół

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

bezpłatne

7.04.2021
godz. 17.00–19.30

150 zł

12.04.2021
godz. 15.15–19.00

12 zł

12.04.2021
godz. 15.30–18.15

bezpłatne

13.04.2021
godz. 15.30–17.00

bezpłatne

13.04.2021
godz. 15.30–18.00

bezpłatne

13.04.2021
godz. 15.30–18.30

10 zł

13.04.2021
godz. 15.30–18.30

bezpłatne

14.04.2021
godz. 15.00–17.30
14.04.2021
godz. 15.00–17.30
14.04.2021
godz. 15.00–19.00

Magia teatrzyku kamishibai / seminarium

Cecylia Radzewicz

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Metoda projektu edukacyjnego / warsztaty

Danuta Moroz

nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej

10 zł

Jan Bielecki /
eksperci OBEN IPN
w Białymstoku

nauczyciele historii
i wiedzy o społeczeństwie

bezpłatne

14.04.2021
godz. 15.30–17.45

bezpłatne

14.04.2021
godz. 15.30–17.45

bezpłatne

14.04.2021
godz. 16.00–18.30

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji
Narodowej IPN w Białymstoku / seminarium online
Awans zawodowy nauczyciela
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium
Kwadrans przed egzaminem ósmoklasisty z języka
polskiego w 2021 roku
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium online
Nearpod – interaktywne prezentacje od podstaw
/ szkolenie online
Gry do nauki i zabawy dla i najmłodszych / warsztaty
Nowy informator maturalny – bać się czy nie bać?
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium online
Retoryka w praktyce, czyli lekcje przekonującego mówienia
/ szkolenie online
Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna
i uczniowskich liderów / szkolenie online
Innowacje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji
wczesnoszkolnej / warsztaty
Motywacja – jak rozwijać samodzielność, zaangażowanie
i kreatywność uczniów / szkolenie online

dr Dorota Koncewicz

Teresa Zaforymska

Justyna Bober
Jadwiga Krzyżewska
Grzegorz Gołaszewski
Jolanta Kubrak
Andrzej Matusiewicz

zainteresowani nauczyciele

Jadwiga Krzyżewska
Andrzej Matusiewicz

nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele wszystkich typów
szkół

Dorota Hołownia-Dudek

Podstawy programowania w Scratch / warsztaty

Andrzej Staszczyk

E-zasoby w edukacji wczesnoszkolnej / warsztaty

Danuta Moroz

Sieć współpracy nauczycieli edukacja przez szachy w szkole
/ seminarium
Tutoring w pracy wychowawcy / warsztaty
Nearpod – interaktywne prezentacje na lekcji języka
angielskiego / szkolenie online
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
/ seminarium online
Jak zorganizować odwróconą lekcję geografii
/ szkolenie online
Etyczno-prawne aspekty korupcji w szkole - Klub Dyrektora
/ szkolenie online

nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele języka polskiego
ze szkół podstawowych
w ramach sieci współpracy
i samokształcenia
nauczyciele różnych
przedmiotów
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych
zainteresowani nauczyciele,
wychowawcy klas

Grażyna Safianowska

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele Edukacji przez
szachy oraz inni zainteresowani

bezpłatne
10 zł
bezpłatne
bezpłatne
bezpłatne
10 zł
bezpłatne
16 zł
10 zł
bezpłatne

Joanna Stabińska

wychowawcy klas

10 zł

Justyna Bober

nauczyciele języka angielskiego

bezpłatne

Barbara Jursza
Elżbieta Podbielska
Andrzej Matusiewicz

nauczyciele matematyki
szkół podstawowych
nauczyciele geografii
w szkole podstawowej
dyrektorzy, wicedyrektorzy
i zainteresowani nauczyciele

bezpłatne
bezpłatne
bezpłatne

14.04.2021
godz. 17.00–19.30
15.04.2021
godz. 14.30–18.30
15.04.2021
godz. 15.00–17.30
15.04.2021
godz. 15.30–18.45
19.04.2021
godz. 15.30–17.30
20.04.2021
godz. 14.30–18.30
20.04.2021
godz. 15.30–18.30
21.04.2021
22.04.2021
godz. 15.00–18.15
21.04.2021
godz. 15.00–19.00
21.04.2021
godz. 15.30–17.45
21.04.2021
godz. 15.30–18.30
21.04.2021
godz. 17.00–19.30
22.04.2021
godz. 16.00–17.30
22.04.2021
godz. 16.00–18.15
26.04.2021
godz. 13.30–15.00
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Temat / forma
Lektury w praktyce szkolnej. Nowe i „stare” lektury
w podstawie programowej. Nasze propozycje zajęć.
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium online
Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium
Trening funkcjonalny. Zapobieganie urazom i kontuzjom
w sporcie i na lekcji wychowania fizycznego
/ konferencja warsztatowa
Konferencja warsztatowa: Inspiracja, Współpraca, Rozwój
– Program eTwinning / konferencja online

Kierownik szkolenia /
prowadzący

Adresat

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

Grzegorz Gołaszewski

nauczyciele języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych

bezpłatne

27.04.2021
godz. 15.00–17.30

dr Dorota Koncewicz

zainteresowani nauczyciele,
specjaliści i nauczyciele
wspomagający pracujący
z uczniami ze spektrum autyzmu

bezpłatne

27.04.2021
godz. 15.30–17.45

Edward Dec /
Joanna Mendak

nauczyciele wychowania
fizycznego i instruktorzy sportu

bezpłatna

28.04.2021
godz. 10.00–16.00

Jan Bielecki /
eksperci FRSE

dyrektorzy i nauczyciele szkół
i placówek oświatowych
nauczyciele przedmiotów
zawodowych, pracownicy
poradni psychologicznopedagogicznych, doradcy
zawodowi
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele języka angielskiego
terenów przygranicznych
Polski i Litwy

bezpłatna

28.04.2021
godz. 15.00–18.00

bezpłatne

28.04.2021
godz. 15.00–18.15

Jak skutecznie wzmacniać kompetencje kluczowe
niezbędne do poruszania się na rynku pracy
/ szkolenie online

Joanna Kalejta

Pomysł na powtórkę. Atrakcyjne sposoby utrwalania
znajomości lektur i gramatyki / szkolenie online

Jolanta Kubrak

Eksperymentowania ciąg dalszy – część II / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

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

Justyna Bober

bezpłatne
10 zł
bezpłatne

28.04.2021
godz. 15.30–18.45
29.04.2021
godz. 14.30–18.30
30.04.2021
godz. 18.00–20.15

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

