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Temat / forma

Kierownik szkolenia /
prowadzący / miejsce

Roboty w edukacji wczesnoszkolnej / seminarium

Andrzej Staszczyk

Roboty edukacyjne w klasach IV–VIII / seminarium

Andrzej Staszczyk

Metoda projektu edukacyjnego / warsztaty
Biografistyka w nauczaniu. Możliwości wykorzystania
„Suwalskiego słownika biograficznego” / seminarium
W trakcie spotkania będzie możliwość nabycia w cenie
promocyjnej (60 zł) „Suwalskiego słownika biograficznego” t. 1

Eksperymentowania ciąg dalszy – część II / warsztaty
Kompetencje współczesnego nauczyciela historii
/ seminarium
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki
okolicznościowej przy użyciu prostej aplikacji
komputerowej / warsztaty
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
edukacji szachowej / seminarium

Danuta Moroz

Andrzej Matusiewicz

Jadwiga Krzyżewska
Jan Bielecki
Andrzej Staszczyk

Grażyna Safianowska

Adresat
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele klas IV–VIII
szkoły podstawowej
nauczyciele wychowania
przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele historii,
języka polskiego
i inni zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele historii i wiedzy
o społeczeństwie
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele edukacja przez
szachy oraz zainteresowani
nauczyciele
nauczyciele języka polskiego
i innych przedmiotów
nauczyciele wychowania
przedszkolnego
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych

Odpłatność
bezpłatne
bezpłatne

Termin
(dzień/godzina)
3.11.2021
godz. 15.00–16.30
4.11.2021
godz. 15.00–16.30

10 zł

8.11.2021
godz. 15.00–19.00

bezpłatne

8.11.2021
godz. 16.00–18.30

10 zł
bezpłatne

9.11.2021
godz. 14.30–18.30
9.11.2021
godz. 15.00–17.15

10 zł

9.11.2021
godz. 15.00–19.00

bezpłatne

9.11.2021
godz. 16.00–18.15

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

Justyna Bober

Gimnastyka i zabawy paluszkowe / warsztaty

Danuta Moroz

Lektura obowiązkowa: Aleksander Fredro „Zemsta”
/ warsztaty

Jolanta Kubrak

Innowacje w praktyce nauczycielskiej / seminarium

Andrzej Matusiewicz

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Nie tylko dla geniuszów – przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
z wykorzystaniem prezentacji Genial.ly / warsztaty

Justyna Bober

nauczyciele języka
angielskiego

10 zł

16.11.2021
godz. 15.00–18.00

bezpłatne

16.11.2021
godz. 15.00–17.30

10 zł

16.11.2021
godz. 15.00–18.10

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
/ seminarium

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek z powiatów
augustowskiego,
grajewskiego, sejneńskiego,
sokólskiego i suwalskiego
uczestniczący w programie
„Aktywna tablica”
pedagodzy i psycholodzy
szkolni, nauczyciele
prowadzący zajęcia
z socjoterapii
oraz inni zainteresowani

bezpłatne
10 zł
10 zł

10.11.2021
godz. 15.00–17.30
15.11.2021
godz. 15.00–19.00
15.11.2021
godz. 15.30–18.45
15.11.2021
godz. 16.00–18.30

Spotkania z wyobraźnią – warsztaty z elementami
socjoterapii i arteterapii / warsztaty

Grażyna Safianowska

Nie tylko dla geniuszów – przygotowanie
do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego
z wykorzystaniem prezentacji Genial.ly / warsztaty

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

10 zł

17.11.2021
godz. 15.00–18.00

Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań
z zakresu doradztwa zawodowego w szkole
/ warsztaty

Andrzej Staszczyk

nauczyciele wszystkich typów
szkół realizujący zadania
z zakresu doradztwa
zawodowego nie będący
doradcami zawodowymi,
doradcy zawodowi

10 zł

17.11.2021
godz. 15.00–18.15

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

Cecylia Radzewicz

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

18.11.2021
godz. 15.00–17.30

dr Dorota Koncewicz

nauczyciele i wychowawcy
odpowiedzialni za organizację
pomocy psychologicznopedagogicznej

10 zł

18.11.2021
godz. 15.00–18.15

Grzegorz Gołaszewski /
prof. dr hab. Jolanta
Sztachelska
(Uniwersytet w Białymstoku)

nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych

bezpłatne

18.11.2021
godz. 15.00–18.15

Jak rozpoznawać potrzeby rozwojowe uczniów
objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
/ warsztaty
Sztuka czytania dawnych mistrzów. Czego uczą nas
klasycy. Sienkiewicz nowoczesny, czyli o wyobraźni
i odpowiedzialności. Twórczość Henryka Sienkiewicza
w szkole ponadpodstawowej / seminarium
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Temat / forma

Jesienne „malowanie” nie tylko farbami / warsztaty

Kierownik szkolenia /
prowadzący / miejsce

Olga Kłoczko

Zimowe tańce i zabawy rytmiczne / warsztaty

Małgorzata Pol

ABC wychowawcy podczas pracy stacjonarnej
i zdalnej / warsztaty

Joanna Stabińska

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka
polskiego – "ABC egzaminu ósmoklasisty" /
seminarium
Kodowanie i programowanie w edukacji
wczesnoszkolnej offline / warsztaty
Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole
podstawowej / warsztaty
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu /
seminarium
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
interaktywnego / szkolenie
Grajmy w szachy / warsztaty
Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań
z zakresu kształcenia zawodowego / warsztaty
Nearpod – interaktywne prezentacje na lekcji języka
angielskiego stacjonarnej lub zdalnej / warsztaty

Teresa Zaforymska /
Szkoła Podstawowa nr 2
w Suwałkach,
ul. T. Kościuszki 126
Danuta Moroz
dr Dorota Koncewicz

Olga Kłoczko

Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz
Grażyna Safianowska
Andrzej Staszczyk
Justyna Bober

Adresat
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawcy świetlic
szkolnych oraz inni
zainteresowani
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
i przedszkolnej
nauczyciele wychowawcy
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej,
wychowawcy świetlic
szkolnych oraz inni
zainteresowani
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele szkół
podstawowych
nauczyciele przedszkoli,
edukacji wczesnoszkolnej,
świetlicy, katecheci,
wychowawcy
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele szkół uczących
w zawodach
nauczyciele języka
angielskiego

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

10 zł

18.11.2021
godz. 15.15–18.30

bezpłatne

18.11.2021
godz. 16.00–19.00

10 zł

18.11.2021
godz. 15.30–18.45

bezpłatne

20.11.2021
godz. 16.00–18.30

10 zł
10 zł

bezpłatne

30 zł
10 zł
10 zł
10 zł

22.11.2021
godz. 15.00–19.00
23.11.2021
godz. 15.00–18.15
23.11.2021
godz. 15.30–18.00
23.11.2021
30.11.2021
godz. 15.00–19.00
23.11.2021
godz. 15.00–18.10
24.11.2021
godz. 15.00–18.15
25.11.2021
godz. 15.00–18.00
25.11.2021
godz. 15.30–18.45

Pomysły na innowacje polonistyczne / warsztaty

Jolanta Kubrak

nauczyciele języka polskiego

10 zł

Lekcja odwrócona (Flipped Classroom / szkolenie
online

Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciele języków obcych
wszystkich typów szkół

bezpłatne

25.11.2021
godz. 15.00–16.30

bezpłatne

26.11.2021
godz. 15.00–17.30

SETI – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli języka angielskiego / seminarium online
Zainspiruj się – kreatywne metody pracy
z czytelnikiem / seminarium
Fonoholizm, czyli „na smyczy telefonu” / seminarium

Justyna Bober
Grażyna Zawadzka
Katarzyna W. Urbańska
Andrzej Staszczyk

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

Danuta Moroz

Patriotyzm jako wartość w systemie edukacyjnym
i wychowawczym / konferencja

Jan Bielecki /
eksperci zewnętrzni

Warsztat z aniołami…cz. II / warsztaty

Grażyna Safianowska

nauczyciele języka
angielskiego terenów
przygranicznych
Polski i Litwy
zainteresowani nauczyciele
bibliotekarze
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek
nauczyciele przedmiotu
wychowanie do życia
w rodzinie
dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych, nauczyciele
historii i wiedzy
o społeczeństwie
oraz inni zainteresowani
nauczyciele religii,
przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej, świetlicy
oraz inni zainteresowani

bezpłatne
bezpłatne

29.11.2021
godz. 14.00–17.00
29.11.2021
godz. 15.00–16.30

10 zł

29.11.2021
godz. 15.00–19.00

bezpłatna

30.11.2021
godz. 15.00–18.00

10 zł

30.11.2021
godz. 15.00–18.00

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W SUWAŁKACH
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 87 5657858

e-mail: cen@cen.suwalki.pl
cen.suwalki.pl

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
akredytowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU.5470.3.2020

Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
w listopadzie 2021 roku – strona 3
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

