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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Wiosenna akademia fotografii / warsztaty Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
24 zł 

5.05.2021 
12.05.2021 
19.05.2021 

godz. 15.00–18.15 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego 

i innych przedmiotów 
bezpłatne 

5.05.2021 
godz. 17.00–19.30 

Filmowa opowieść pretekstem do pracy wychowawczej  
/ warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

10.05.2021 
godz. 15.00–19.00 

Wyszukiwanie informacji w katalogu elektronicznym  
oraz czytelni online (IBUK Libra, Academica i Polona)  
/ seminarium 

Cecylia Radzewicz zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
11.05.2021 

godz. 15.00–17.30 

Lektury w praktyce szkolnej. Nowe i „stare” lektury 
w podstawie programowej. Nasze propozycje zajęć 
/ sieć współpracy i samokształcenia / seminarium online 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 

w szkołach ponadpodstawowych 
bezpłatne 

11.05.2021 
godz. 15.30–17.45 

Gry do nauki i zabawy dla i najmłodszych / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

12.05.2021 
godz. 14.30–18.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli Edukacja 
przez szachy w szkole / seminarium online 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele Edukacji przez 

szachy oraz inni zainteresowani 
bezpłatne 

12.05.2021 
godz. 15.30–17.45 

Ostatnia prosta przed egzaminem ósmoklasistów z języka 
polskiego w 2021 roku / sieć współpracy i samokształcenia  
/ szkolenie online 

Teresa Zaforymska 

nauczyciele języka polskiego 
ze szkół podstawowych 

w ramach sieci współpracy 
i samokształcenia 

bezpłatne 
12.05.2021 

godz. 16.00–18.30 

Genial.ly – prezentacja dorobku zawodowego  
/ szkolenie online 

Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
bezpłatne 

12.05.2021 
godz. 17.00–19.15 

Porównanie wybranych aspektów sportu pływackiego 
osób sprawnych i z niepełnosprawnością / szkolenie online 

Edward Dec 

nauczyciele klas integracyjnych, 
szkół specjalnych, trenerzy 

pracujący z osobami 
z niepełnosprawnością 

bezpłatne 
15.05.2021 

godz. 9.00–11.00 

Tańce w edukacji wczesnoszkolnej / warsztaty Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej 
bezpłatne 

18.05.2021 
godz. 15.30–18.30 

Innowacje w wychowaniu przedszkolnym i edukacji 
wczesnoszkolnej / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
Andrzej Matusiewicz 

nauczyciele przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej 

10 zł 
19.05.2021 

godz. 14.30–18.30 

Grywalizacja jako innowacja / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

19.05.2021 
godz. 15.00–18.00 

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji 
Narodowej IPN w Białymstoku / seminarium online 

Jan Bielecki 
nauczyciele historii 

i wiedzy o społeczeństwie 
bezpłatne 

19.05.2021 
godz. 15.30–17.00 

Szkolny inkubator przedsiębiorczości / seminarium online Joanna Kalejta 
nauczyciele przedmiotów 

zawodowych 
i ogólnokształcących 

bezpłatne 
19.05.2021 

godz. 15.30–18.00 

Metoda Wspólnej Sprawy, czyli jak reagować w sytuacji 
przemocy / warsztaty 

Joanna Stabińska 
nauczyciele przedszkoli i szkół 

podstawowych 
10 zł 

19.05.2021 
godz. 15.30–18.15 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka angielskiego 

terenów przygranicznych  
Polski i Litwy 

bezpłatne 
21.05.2021 

godz. 18.00–20.15 

Nauczanie języka litewskiego w systemie zdalnym  
/ seminarium 

Biruta Wojczulis / 
LO w Puńsku 

nauczyciele języka litewskiego bezpłatne 
25.05.2021 

godz. 14.00–15.30 

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

dr Dorota Koncewicz 

zainteresowani nauczyciele, 
specjaliści i nauczyciele 

wspomagający pracujący 
z uczniami ze spektrum autyzmu 

bezpłatne 
25.05.2021 

godz. 15.30–17.45 

Nowoczesna edukacja online z eTwinning  
/ seminarium online 

Jan Bielecki / 
eksperci FRSE 

nauczyciele szkół i placówek 
oświatowych 

bezpłatne 
26.05.2021 

godz. 15.00–16.30 

Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” / seminarium Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
bezpłatne 

26.05.2021 
godz. 15.00–16.30 

Eksperymentowania ciąg dalszy – część II / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

27.05.2021 
godz. 14.30–18.30 

Informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego 
jako przedmiotu obowiązkowego – konstruowanie zadań 
zgodnych z zapisami dokumentu  
/ sieć współpracy i samokształcenia / szkolenie online 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 

w szkołach ponadpodstawowych 
bezpłatne 

27.05.2021 
godz. 15.30–17.45 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki 
/ seminarium online 

Barbara Jursza 
nauczyciele matematyki  

szkół podstawowych 
bezpłatne 

27.05.2021 
godz. 16.00–17.30 

Wykorzystanie „mojej małej ojczyzny” jako terenu do 
prowadzenia zajęć geografii czy przyrody – gra terenowa  
/ szkolenie online 

Elżbieta Podbielska 
nauczyciele geografii i przyrody 

w szkole podstawowej 
bezpłatne 

27.05.2021 
godz. 16.00–19.00 
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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 


