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Kierownik szkolenia /
Termin
Temat / forma
prowadzący /
Adresat
Odpłatność
(dzień/godzina)
miejsce
nauczyciele przedszkoli
1.10.2020
Eksperymenty i zabawy badawcze – część I / warsztaty
Jadwiga Krzyżewska
10 zł
i edukacji wczesnoszkolnej
godz. 14.30–18.30
Gry i zabawy matematyczne w edukacji
nauczyciele edukacji
5.10.2020
Danuta Moroz
10 zł
wczesnoszkolnej / warsztaty
wczesnoszkolnej
godz. 15.00–19.15
Konferencja warsztatowa w Mobilnym Centrum
Jan Bielecki /
dyrektorzy szkół
6.10.2020
bezpłatna
Edukacyjnym
eksperci FRSE w Warszawie
i zainteresowani nauczyciele
godz. 10.00–16.00
Jolanta Kubrak
Andrzej Matusiewicz,
dr Krzysztof Skłodowski,
Magdalena Wołowska
Innowacyjne działania edukacyjno-wychowawcze
-Rusińska – Muzeum
dyrektorzy szkół
6.10.2020
bezpłatna
Okręgowe w Suwałkach,
– dobre praktyki / konferencja
i zainteresowani nauczyciele
godz. 13.00–17.00
dr Jarosław Schabieński
– Oddział IPN w Białymstoku,
Danuta Kaszlej i uczniowie
II LO w Augustowie
Andrzej Matusiewicz /
Międzymorze – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
6.10.2020
dr Jarosław Schabieński
zainteresowani nauczyciele
bezpłatne
/ seminarium
godz. 16.00–18.15
– IPN w Białymstoku
nauczyciele religii i inni
6.10.2020
Podstawy grafiki komputerowej / warsztaty
Grzegorz Kalejta
10 zł
zainteresowani
godz. 16.00–18.30
nauczyciele edukacji
7.10.2020
Dzień Kariery Zawodowej / warsztaty
Joanna Kalejta
wczesnoszkolnej, nauczyciele
10 zł
godz. 15.00–17.30
wszystkich typów szkół
Awans zawodowy nauczyciela / sieć współpracy
nauczyciele wszystkich typów
7.10.2020
Dorota Koncewicz
bezpłatna
i samokształcenia – I spotkanie
szkół
godz. 15.30–17.45
TIK dla polonisty
7.10.2020
– sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
Justyna Bober
nauczyciele języka polskiego
bezpłatna
godz. 15.00–18.00
/ sieć współpracy i samokształcenia – II spotkanie
nauczyciele przedszkoli,
8.10.2020
Jesienne inspiracje plastyczno-muzyczne / warsztaty
Jadwiga Krzyżewska
edukacji wczesnoszkolnej
10 zł
godz. 14.30–18.30
i inni zainteresowani
nauczyciele szkół
8.10.2020
Narzędzia Microsoft dla nauczycieli / szkolenie
Marcin Orzechowski
podstawowych
bezpłatne
godz. 16.00–18.30
i ponadpodstawowych
Jolanta Kubrak /
Praca z lekturą obowiązkową w kontekście realizacji
nauczyciele języka polskiego
10.10.2020
Dorota Dąbrowska
10 zł
nowej podstawy programowej / warsztaty
szkół ponadpodstawowych
godz. 10.00–14.00
CEN w Łomży
Praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami
nauczyciele przedszkoli i
12.10.2020
Joanna Stabińska
10 zł
w uczeniu się / warsztaty
edukacji wczesnoszkolnej
godz. 15.30–18.45
12.10.2020
Roboty edukacyjne w przedszkolu / seminarium
Andrzej Staszczyk
nauczyciele przedszkoli
bezpłatne
godz. 16.30–18.00
doradcy zawodowi,
Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu
nauczyciele realizujący
15.10.2020
doradztwa zawodowego / sieć współpracy
Andrzej Staszczyk
bezpłatna
zadania z zakresu doradztwa
godz. 15.00–16.30
i samokształcenia
zawodowego
nauczyciele szkół
Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami
19.10.2020
Jan Bielecki
podstawowych
bezpłatne
edukacyjnymi / seminarium
godz. 15.00–17.15
i ponadpodstawowych
Warsztat pracy polonisty: krótkie techniki
19.10.2020
Jolanta Kubrak
nauczyciele języka polskiego
10 zł
aktywizowania i motywowania uczniów / warsztaty
godz. 15.00–18.15
Roboty edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele edukacji
19.10.2020
Andrzej Staszczyk
bezpłatne
/ seminarium
wczesnoszkolnej
godz. 15.00–16.30
Rewalidacja ucznia ze specjalnymi potrzebami
nauczyciele wszystkich typów
19.10.2020
Joanna Stabińska
10 zł
edukacyjnymi / seminarium
szkół
godz. 15.30–18.00
Scratch – nauka programowania dla najmłodszych
Danuta Moroz
nauczyciele edukacji
20.10.2020
10 zł
/ warsztaty
Andrzej Staszczyk
wczesnoszkolnej
godz. 15.00–19.15
Klub Dyrektora – Jak opracować i stosować
dyrektorzy i nauczyciele
20.10.2020
Andrzej Matusiewicz
bezpłatne
ceremoniał szkolny / seminarium
odpowiedzialni za ceremoniał
godz. 15.00–17.30
20.10.2020
Trudne sytuacje na lekcjach religii / seminarium
Grzegorz Kalejta
nauczyciele religii
bezpłatne
godz. 16.00–18.30
Jak wychowywać do wartości i kształtować postawy
dyrektorzy, wicedyrektorzy
21.10.2020
Jarosław Cezary Słabiński
bezpłatne
/ seminarium
szkół i wychowawcy klas
godz. 13.00–15.15
Uczeń z zaburzeniami zachowania i niedostosowania
nauczyciele wszystkich typów
21.10.2020
Dorota Koncewicz
10 zł
społecznego / warsztaty
szkół
godz. 15.00–18.00
Escape room jako sposób na przygotowanie
nauczyciele języka
21.10.2020
Justyna Bober
10 zł
do egzaminu ósmoklasisty / warsztaty
angielskiego
godz. 15.00–18.15
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Kierownik szkolenia /
Termin
Temat / forma
prowadzący /
Adresat
Odpłatność
(dzień/godzina)
miejsce
21.10.2020,
nauczyciele szkół
Podstawy programowania w Scratch / szkolenie
Andrzej Staszczyk
16 zł
28.10.2020
podstawowych
godz. 15.00–18.15
nauczyciele historii
Moneta, banknot i cegiełka jako narzędzia w walce
Jan Bielecki /
i wiedzy o społeczeństwie,
22.10.2020
ideologicznej w ostatniej dekadzie Polski Ludowej
eksperci z OBEN IPN
bezpłatne
uczniowie ze szkół
godz. 13.30–16.00
/ warsztaty
w Białymstoku
ponadpodstawowych
nauczyciele przedszkoli
22.10.2020
Baw się z nami z literami i z liczbami / warsztaty
Jadwiga Krzyżewska
10 zł
i edukacji wczesnoszkolnej
godz. 14.30–18.30
Jak zacząć naukę programowania w szkole
nauczyciele szkół
22.10.2020
Andrzej Staszczyk
bezpłatne
podstawowej / seminarium
podstawowych
godz. 15.00–16.30
Po drugim egzaminie ósmoklasisty. Analiza i wnioski
nauczyciele języka polskiego
22.10.2020
Jolanta Kubrak
bezpłatne
polonisty / seminarium
szkół podstawowych
godz. 15.30–17.45
Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji
nauczyciele edukacji
22.10.2020
Danuta Moroz
10 zł
wczesnoszkolnej / warsztaty
wczesnoszkolnej
godz. 15.00–19.15
Nie tylko „zbijak”, czyli gry i zabawy ruchowe.
nauczyciele wychowania
22.10.2020
Jak podążać za trendami i zainteresować uczniów
Marcin Orzechowski
10 zł
fizycznego
godz. 16.00–18.30
/ warsztaty
nauczyciele wszystkich typów
24.10.2020
Kurs kierowników wycieczek szkolnych / kurs
Jarosław Cezary Słabiński
20 zł
szkół i przedszkoli
godz. 8.30–15.15
Roboty edukacyjne w klasach IV–VIII szkoły
nauczyciele klas IV–VIII szkoły
26.10.2020
Andrzej Staszczyk
bezpłatne
podstawowej / seminarium
podstawowej
godz. 15.00–16.30
Samorządność uczniowska w szkole
opiekunowie samorządu
27.10.2020
Andrzej Matusiewicz
bezpłatne
– rola opiekuna i uczniowskich liderów / seminarium
uczniowskiego
godz. 15.00–17.30
Wyszukiwanie informacji w katalogu elektronicznym
nauczyciele wszystkich typów
27.10.2020
oraz czytelni online (IBUK Libra, Academica i Polona)
Cecylia Radzewicz
bezpłatne
szkół
godz. 15.00–17.30
/ seminarium
Jan Bielecki /
dyrektorzy i nauczyciele
III Konferencja – Innowacje w praktyce nauczycielskiej
27.10.2020
eksperci z FRSE
przedszkoli, szkół i placówek
bezpłatna
/ konferencja
godz. 15.00–18.00
Programu eTwinning
oświatowych
Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora
Andrzej Staszczyk
nauczyciele wszystkich typów
27.10.2020
30 zł
interaktywnego / szkolenie – I spotkanie
Danuta Moroz
szkół i placówek
godz. 15.00–19.15
Pokój zagadek jako sposób na przygotowanie
28.10.2020
Justyna Bober
nauczyciele języka polskiego
10 zł
do egzaminu ósmoklasisty / warsztaty
godz. 15.00–18.15
Aktywizujące metody i techniki w edukacji
nauczyciele wszystkich typów
29.10.2020
Jadwiga Krzyżewska
10 zł
/ warsztaty
szkół
godz. 14.30–18.30
nauczyciele szkół
Ocenianie zdalne bez tajemnic w kształceniu
29.10.2020
Dorota Koncewicz
prowadzących kształcenie
10 zł
zawodowym / warsztaty
godz. 15.00–18.00
zawodowe
nauczyciele edukacji
29.10.2020
Kolorowa ortografia / warsztaty
Danuta Moroz
10 zł
wczesnoszkolnej
godz. 15.00–19.15
SETI – sieć współpracy i samokształcenia
nauczyciele języka
30.10.2020
nauczycieli języka angielskiego / sieć współpracy
Justyna Bober
angielskiego terenów
bezpłatna
godz. 15.00–18.00
i samokształcenia – II spotkanie
przygranicznych Polski i Litwy
Udział w formach doskonalenia należy zgłaszać:
 wypełniając formularz elektroniczny wybranej formy doskonalenia na stronie internetowej cen.suwalki.pl;
 przesyłając wypełniony formularz pocztą tradycyjną.
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

