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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Roboty edukacyjne w przedszkolu i edukacji 
wczesnoszkolnej / seminarium 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
bezpłatne 

2.11.2022 
godz. 16.00–17.30 

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 
bezpłatne 

2.11.2022 
godz. 17.30–19.45 

Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część I 
/ warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele różnych 

specjalności 
10 zł 

3.11.2022 
godz. 14.30–18.30 

Matka Boska z Guadalupe i chrystianizacja Ameryki 
Środkowej i Południowej / seminarium 

dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele religii oraz 

inni zainteresowani 
bezpłatne 

3.11.2022 
godz. 15.00–17.15 

Roboty edukacyjne w klasach IV–VIII szkoły 
podstawowej / seminarium 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele klas IV–VIII szkoły 

podstawowej 
bezpłatne 

3.11.2022 
godz. 15.00–16.30 

Bibliotekarz szuka pomysłów / seminarium 

Beata Niedźwiecka / Barbara 
Szczepaniak (Pedagogiczna 
Biblioteka Wojewódzka im. 

KEN w Warszawie) 

nauczyciele bibliotekarze bezpłatne 
3.11.2022 

godz. 15.00–17.15 

Jesienne inspiracje plastyczno-muzyczne / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli, 

edukacji wczesnoszkolnej 
i inni zainteresowani 

10 zł 
7.11.2022 

godz. 14.30–18.30 

Sytuacje kryzysowe w szkole / seminarium Andrzej Matusiewicz 
dyrektorzy szkół 

i zainteresowani nauczyciele 
bezpłatne 

8.11.2022 
godz. 15.00–17.30 

Obsługa i wykorzystanie tablicy oraz monitora 
interaktywnego / warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
30 zł 

8.11.2022 
godz. 15.00–19.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji przez 

szachy, zainteresowani 
nauczyciele 

bezpłatne 
8.11.2022 

godz. 16.00–18.15 

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

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

9.11.2022 
godz. 15.00–19.00 

Kompetencje kluczowe – jak je rozwijać w połączeniu 
z podstawą programową / warsztaty 

Jan Bielecki zainteresowani nauczyciele 10 zł 
9.11.2022 

godz. 15.30–17.45 

Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji 
wczesnoszkolnej / warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

9.11.2022 
godz. 15.00–18.45 

Zajęcia rewalidacyjne i ich wpływ na rozwój ucznia 
niepełnosprawnego / warsztaty 

Joanna Stabińska 
nauczyciele prowadzący 

zajęcia rewalidacyjne 
10 zł 

14.11.2022 
godz. 15.30–18.30 

Jak zachowywać się w przypadku zagrożeń 
/ konferencja 

Jarosław Cezary Słabiński/ 
oficerowie i żołnierze 

I Podlaskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej w Białymstoku 

dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 
nauczyciele edukacji dla 
bezpieczeństwa oraz inni 

zainteresowani 

bezpłatna 
15.11.2022 

godz. 9.00–14.00 

Klub Dyrektora – Organizacja zajęć pozalekcyjnych 
/ szkolenie wyjazdowe 

Andrzej Matusiewicz / Szkoła 
Podstawowa w Słobódce 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół 

bezpłatne 
15.11.2022 

godz. 11.00–14.00 

Fundusze Europejskie dla szkół / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

15.11.2022 
godz. 15.00–17.15  

Wykorzystanie środków dydaktycznych i TIK 
w edukacji szachowej / seminarium online 

Grażyna Safianowska 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

bezpłatne 
15.11.2022 

godz. 16.00–18.15 

Wykorzystanie aplikacji w hybrydowej 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 
16.11.2022 

godz. 15.00–18.15 

Język polski (nie) taki obcy – sieć współpracy dla 
nauczycieli uczących dzieci z doświadczeniem migracji 
i wielokulturowości oraz nauczycieli języka polskiego 
jako obcego / sieć współpracy i samokształcenia 

Anna Peza 

nauczyciele uczący dzieci 
z doświadczeniem migracji, 

wielokulturowości 
i nauczyciele języka polskiego 

jako obcego 

bezpłatna 
16.11.2022 

godz. 15.30–17.45 

Kolorowa ortografia / warsztaty Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

16.11.2022 
godz. 15.00–18.45 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Myślowe kapelusze – zastosowanie metody 
współpracy de Bono na tablicy wirtualnej Jamboard 
/ warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

16.11.2022 
godz. 16.00–18.30 

Łatwe, tanie i bezpieczne eksperymentowanie 
/ warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

17.11.2022 
godz. 14.30–18.30 

Rządy Edwarda Gierka na przykładzie województwa 
suwalskiego / warsztaty 

dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele historii i historii 

i teraźniejszości oraz inni 
zainteresowani 

10 zł 
17.11.2022 

godz. 14.00–17.45 

Rusz głową - uczenie przyjazne mózgowi nie tylko 
w bibliotece / seminarium 

Grażyna Zawadzka 
zainteresowani nauczyciele 

i bibliotekarze 
bezpłatne 

17.11.2022 
godz. 14.30–17.00 

Filmowa opowieść jako materiał do pracy 
wychowawczej – „4. piętro” Antonia Mercero 
/ warsztaty 

Jolanta Kubrak 
wychowawcy klas 

i zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

17.11.2022 
godz. 15.00–19.00 

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 

ze szkół podstawowych 
bezpłatna 

17.11.2022 
godz. 17.00–19.30 

Szkoła bez wykluczenia i przemocy – cz. 1 / warsztaty Anna Peza 

zainteresowani nauczyciele 
wszystkich typów szkół, 

wychowawcy klas, pedagodzy 
szkolni 

10 zł 
18.11.2022 

godz. 15.00–19.00 

Edukacja zdrowotna / szkolenie Edward Dec zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
21.11.2022 

godz. 11.00–13.30 

Innowacyjny nauczyciel / szkolenie 
Jan Bielecki / Grzegorz 

Kalejta 
zainteresowani nauczyciele bezpłatne 

21.11.2022 
godz. 15.30–17.45 

Wykorzystanie aplikacji w hybrydowej realizacji 
zadań z zakresu kształcenia zawodowego / warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele szkół uczących 

w zawodach 
10 zł 

23.11.2022 
godz. 15.00–18.15 

Interaktywne karty pracy jako pomoc 
w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty z języka 
obcego / warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele języków obcych 10 zł 
23.11.2022 

godz. 16.00–18.30 

Aktywizujące metody i techniki w edukacji – część II 
/ warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele różnych 

specjalności 
10 zł 

24.11.2022 
godz. 14.30–18.30 

Neomarksizm i Nowa lewica – analiza zjawiska 
/ seminarium 

dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele historii i historii 

i teraźniejszości oraz inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
24.11.2022 

godz. 15.00–17.15 

Narzędzia w Internecie do wykorzystania na lekcji 
/ warsztaty 

Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

24.11.2022 
godz. 15.00–18.45 

Bibliotekarskie ABC - co nowego w opracowaniu 
zbiorów bibliotecznych / seminarium 

Grażyna Zawadzka 
zainteresowani nauczyciele 

bibliotekarze 
bezpłatne 

24.11.2022 
godz. 14.30–17.00 

Lekcje epiki na przykładach baśni / warsztaty Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

24.11.2022 
godz. 15.30–18.45 

Tańce w edukacji wczesnoszkolnej – świąteczny czas 
/ warsztaty 

Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkoli 
bezpłatne 

24.11.2022 
godz. 16.00–19.00 

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 
26.11.2022 

godz. 9.30–12.45 

Wirtualna firma – realne umiejętności / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele szkół 

zawodowych 
10 zł 

29.11.2022 
godz. 15.00–18.00  

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

szkół i placówek 
bezpłatne 

29.11.2022 
godz. 15.00–16.30 

Praca z dzieckiem ze złożonymi zaburzeniami 
komunikacji w oparciu o wspomagające 
i alternatywne metody komunikacji / warsztaty 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
29.11.2022 

godz. 15.30–18.30 

Edukacja historyczna w innych krajach / seminarium Jan Bielecki 

nauczyciele historii 
i teraźniejszości, historii 

i wiedzy o społeczeństwie, 
zainteresowani nauczyciele 

bezpłatne 
30.11.2022 

godz. 15.30–17.45 

Gimnastyka i zabawy paluszkowe / warsztaty Danuta Moroz nauczyciele przedszkoli 10 zł 
30.11.2022 

godz. 15.00–18.45 

Wszystko w jednym miejscu – Wakelet / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
10 zł 

30.11.2022 
godz. 16.00–18.30 
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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 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 


