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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

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

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
1.12.2022 

godz. 14.30–18.30 

Największe skupiska Polaków w świecie cz. I – 
Ameryka Południowa / seminarium 

dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele przedmiotu 
historii i teraźniejszości  

oraz inni zainteresowani 
bezpłatne 

1.12.2022 
godz. 15.00–17.15 

Wyplatanie koszyków –wiklina papierowa. cz. 2 / 
warsztaty 

Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, 
przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej, świetlicy, 
zainteresowani nauczyciele 

10 zł 
1.12.2022 

godz. 15.15–18.30 

Jak nauczyć młodzież sztuki uczenia się / warsztaty Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele 10 zł 
5.12.2022 

godz. 15.30–17.45 

Przedszkolaki grają w szachy / warsztaty Grażyna Safianowska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
5.12.2022 

godz. 15.30–18.30 

Bliski Wschód po drugiej wojnie światowej / 
seminarium 

Andrzej Matusiewicz /  
dr Ida Rusanowska  

(PUZ Suwałki) 

nauczyciele przedmiotu 
historia i teraźniejszość  

oraz inni zainteresowani 
bezpłatne 

6.12.2022 
godz. 14.00–17.15 

Innowacje w praktyce nauczycielskiej / seminarium Andrzej Matusiewicz zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
7.12.2022 

godz. 15.00–17.30 

E-zasoby na zajęciach wychowanie do życia w rodzinie 
/ warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele zajęć 

edukacyjnych wychowanie  
do życia w rodzinie 

10 zł 
7.12.2022 

godz. 15.00–19.00 

Metody rozwijania sprawności językowej uczniów / 
warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

7.12.2022 
godz. 15.00–19.00 

Dekoracje bożonarodzeniowe / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, 
przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej, 
wychowawcy w świetlicach 

szkolnych oraz inni 
zainteresowani 

10 zł 
7.12.2022 

godz. 15.15–18.30 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego, 
języka angielskiego i innych 

przedmiotów 
bezpłatna 

7.12.2022 
godz. 17.30–19.45 

Wilia, postnik, pośnik, a może kutia – Wigilia Bożego 
Narodzenia dawniej i dziś / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
oraz inni zainteresowani 

10 zł 
8.12.2022 

godz. 14.30–18.30 

Co TIK-a w bibliotece? – sieć współpracy 
i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy / 
sieć współpracy i samokształcenia 

Katarzyna Romanowska / 
Zyta Boćwińska,  

Grażyna Zawadzka,  
Katarzyna W. Urbańska 

nauczyciele bibliotekarze 
bibliotek szkolnych 

bezpłatna 
8.12.2022 

godz. 15.00–17.15 

Przed egzaminem. Przygotowanie uczniów 
do egzaminu maturalnego w formule 2023 
(z uwzględnieniem wymagań egzaminacyjnych 
w latach 2023-2024) / warsztaty 

Grzegorz Gołaszewski / 
Jolanta Kubrak 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

10 zł 
8.12.2022 

godz. 16.00–18.15 

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

Teresa Zaforymska 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatna 

8.12.2022 
godz. 17.00–19.30 

Zajęcia rewalidacyjne i ich wpływ na rozwój ucznia 
niepełnosprawnego / warsztaty 

Joanna Stabińska 
nauczyciele prowadzący 

zajęcia rewalidacyjne 
10 zł 

12.12.2022 
godz. 15.30–18.30 

Bożonarodzeniowe inspiracje / seminarium online 
Grzegorz Kalejta /  

Olga Kłoczko,  
Grażyna Safianowska 

nauczyciele religii  
oraz inni zainteresowani 

bezpłatne 
12.12.2022 

godz. 16.00 –18.15 

Marketing placówki oświatowej / warsztaty dr Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

13.12.2022 
godz. 15.00–18.00 

Scratch dla zaawansowanych / warsztaty Andrzej Staszczyk 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół posiadający 

podstawową znajomość 
Scratcha 

16 zł 
13.12.2022 

godz. 15.00–18.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji  

przez szachy  
oraz inni zainteresowani 

bezpłatna 
13.12.2022 

godz. 16.00–18.15 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Egzamin maturalny z historii – zmiany 
w wymaganiach egzaminacyjnych w 2023 r. 
/ seminarium 

dr Jarosław Schabieński nauczyciele historii bezpłatne 
14.12.2022 

godz. 15.00–17.15 

Sieci użytkowników tablic i monitorów 
interaktywnych / sieć współpracy i samokształcenia 

Andrzej Staszczyk 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół z powiatów 
augustowskiego, 

grajewskiego, sejneńskiego, 
sokólskiego i suwalskiego, 
uczestniczący w programie 

„Aktywna tablica 

bezpłatna 
14.12.2022 

godz. 15.00–17.30 

Święta z jeżykiem i inne filmy reklamowe – 
przygotowanie zadania filmowego w programie 
Edpuzzle / warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego 

oraz wychowawcy klas 
10 zł 

14.12.2022 
godz. 16.00–18.30 

Karnawał w Papierowym Królestwie / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
i inni zainteresowani 

10 zł 
15.12.2022 

godz. 14.30–18.30 

Lektura na łączach / warsztaty Jolanta Kubrak nauczyciele języka polskiego 10 zł 
15.12.2022 

godz. 15.30–18.45 

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

Justyna Bober / SUPREME – 
Centrum Edukacyjne 

Augustów, 
ul. Nowomiejska 3A 

nauczyciele języka 
angielskiego z terenów 

przygranicznych Polski i Litwy 
bezpłatna 

16.12.2022 
godz. 16.00–18.30 

Metody motywacji / seminarium online Edward Dec 
dyrektorzy szkół, nauczyciele 

wychowania fizycznego 
bezpłatne 

16.12.2022 
godz. 17.30-19.45 

Europejski Korpus Solidarności dla organizacji 
– w perspektywie finansowej 2021-2027 / seminarium 

Jan Bielecki 
zainteresowani nauczyciele, 

dyrektorzy szkół 
bezpłatne 

19.12.2022 
godz. 15.30–17.00 

 
Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać w każdym przypadku:  

• 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 w wymiarze 
32 godz. dydaktyczne (30 godz. zajęcia + 2 godz. egzamin) 
 

– 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 


