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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Cudze chwalić pożytecznie, swoje obowiązek / 
warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
i inni zainteresowani 

10 zł 
2.12.2021 

godz. 14.30–18.30 

Przygotowujemy Boże Narodzenie / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni 

zainteresowani 

10 zł 
6.12.2021 

godz. 15.15–18.30 

Wirtualna firma – realne umiejętności / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele szkół 

zawodowych 
10 zł 

7.12.2021 
godz. 15.00–18.00 

Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora 
interaktywnego / warsztaty 

Danuta Moroz 
Andrzej Staszczyk 

nauczyciele  
wszystkich typów szkół 

kontynuacja 
7.12.2021 

godz. 15.00–19.00 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / 
warsztaty 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
7.12.2021 

godz. 15.30–18.45 

ABC egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w roku 
szkolnym 2021/2022 – cz. 2 / seminarium 

Teresa Zaforymska /  
Szkoła Podstawowa nr 2  

w Suwałkach,  
ul. T. Kościuszki 126 
lub w trybie online 

nauczyciele języka polskiego bezpłatne 
7.12.2021 

godz. 16.00–18.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele  

edukacji przez szachy  
oraz inni zainteresowani 

bezpłatne 
7.12.2021 

godz. 16.00–18.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy / seminarium 

Katarzyna Romanowska 
nauczyciele bibliotekarze 

bibliotek szkolnych 
bezpłatne 

8.12.2021 
godz. 15.00–17.15 

Baw się z nami w origami – papierowe cuda 
na choinkę i nie tylko / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele plastyki, techniki 

oraz wychowawcy świetlic 
szkolnych 

10 zł 
8.12.2021 

godz. 14.30–18.30 

Scratch – nauka programowania dla najmłodszych / 
warsztaty 

Danuta Moroz 
Andrzej Staszczyk 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

10 zł 
8.12.2021 

godz. 15.00–19.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu. 
Boże Narodzenie / seminarium online 

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli, 
edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy, katecheci, 
wychowawcy 

bezpłatne 
8.12.2021 

godz. 15.30–18.00 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego 

i innych przedmiotów 
bezpłatne 

8.12.2021 
godz. 17.30–19.45 

Jak zmotywować uczniów do uczenia się? / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

9.12.2021 
godz. 15.00–18.00 

Język polski w nauczaniu zdalnym / warsztaty Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

9.12.2021 
godz. 15.00–18.45 

Bibliotekarskie ABC / seminarium 
Grażyna Zawadzka 

Katarzyna W. Urbańska 
zainteresowani nauczyciele 

bibliotekarze 
bezpłatne 

9.12.2021 
godz. 14.30–17.00 

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

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

14.12.2021 
godz. 15.00–19.00 

Projekt eTwinning jako innowacja pedagogiczna / 
seminarium 

Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
14.12.2021 

godz. 15.00–17.15 

Zabawy stymulujące zmysły / warsztaty Grażyna Safianowska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
i pracujący w świetlicy 

10 zł 
14.12.2021 

godz. 15.00–18.00 

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

i języka polskiego 
10 zł 

15.12.2021 
godz. 15.00–18.00 

Komunikacja interpersonalna oparta na metodzie 
Porozumienie bez Przemocy w relacjach szkolnych / 
warsztaty 

Joanna Stabińska 
wychowawcy, specjaliści, 

zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

15.12.2021 
godz. 15.30–18.45 

Scratch dla zaawansowanych / warsztaty Andrzej Staszczyk 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek posiadający 

podstawową znajomość 
Scratcha 

16 zł 
15.12.2021 
16.12.2021 

godz. 15.00–18.15 

Filmowa opowieść pretekstem do pracy 
wychowawczej / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

16.12.2021 
godz. 15.00–19.00 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

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

Justyna Bober 

nauczyciele języka 
angielskiego terenów 

przygranicznych  
Polski i Litwy 

bezpłatne 
17.12.2021 

godz. 18.00–20.15 

Jak budować relacje komunikacją / szkolenie Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele 10 zł 
20.12.2021 

godz. 15.00–18.00 

 

 

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 


