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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

E-zasoby w edukacji wczesnoszkolnej / warsztaty Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

4.10.2021 
godz. 15.00–19.00 

Eksperymentowania ciąg dalszy – część II / warsztaty Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

5.10.2021 
godz. 14.30–18.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
edukacji szachowej / seminarium 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji  

przez szachy oraz inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
5.10.2021 

godz. 15.30–17.45 

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

Justyna Bober 
nauczyciele języka polskiego 

i innych przedmiotów 
bezpłatne 

6.10.2021 
godz. 17.30–19.45 

Jak zacząć naukę programowania w szkole 
podstawowej? / warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

10 zł 
6.10.2021 

godz. 15.00–18.15 

Tańce i zabawy rytmiczne / warsztaty 
Proszę zabrać wygodne obuwie 

Małgorzata Pol 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
bezpłatne 

6.10.2021 
godz. 15.30–18.30 

Erasmus Days 2021 / seminarium Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
bezpłatne 

6.10.2021 
godz. 15.00–17.30 

Zastosowanie kamieni w pracach plastycznych  
/ warsztaty 

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni 

zainteresowani 

10 zł 
6.10.2021 

godz. 15.30–18.45 

A w województwie suwalskim mgła…  
Władza i opozycja w województwie suwalskim 
w latach 1975–1981 / seminarium 

Andrzej Matusiewicz /  
dr Jarosław Schabieński  

– IPN Białystok 

nauczyciele historii  
i inni zainteresowani 

bezpłatne 
6.10.2021 

godz. 16.00–18.30 

Nowy egzamin maturalny z języka polskiego  
/ seminarium 

Grzegorz Gołaszewski /  
dr Wioletta Kozak - CKE 

nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
7.10.2021 

godz. 16.00–18.15 

Nowy egzamin maturalny z matematyki  
/ seminarium 

Grzegorz Gołaszewski /  
Mariusz Mroczek - CKE 

nauczyciele matematyki 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
7.10.2021 

godz. 16.00–18.15 

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej / warsztaty Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

11.10.2021 
godz. 15.00–19.00 

Wykorzystanie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej  
w budowaniu zasobów do prowadzenia zajęć  
/ warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
10 zł 

11.10.2021 
godz. 15.00–18.15 

Jak minimalizować zagrożenia uczniów po pandemii  
/ warsztaty 

dr Dorota Koncewicz 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
10 zł 

11.10.2021 
godz. 15.00–18.15 

Wsparcie uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej 
/ seminarium 

Jolanta Kubrak zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
11.10.2021 

godz. 15.30–17.45 

Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna 
i uczniowskich liderów / seminarium 
Uczestnicy otrzymają publikację Samorząd uczniowski 
w szkole. Poradnik dla wychowawców, opiekunów 
i liderów 

Andrzej Matusiewicz 
opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 
bezpłatne 

12.10.2021 
godz. 15.00–17.30 

Gry planszowe i karciane / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

13.10.2021 
godz. 15.00–18.00 

Planer kariery zawodowej / warsztaty Joanna Kalejta 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
10 zł 

13.10.2021 
godz. 15.00–17.30 

Anioły w plastyce / warsztaty 
Grażyna Safianowska 

Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, 
przedszkoli, nauczyciele 

edukacji wczesnoszkolnej, 
świetlicy, zainteresowani 

nauczyciele 

10 zł 
13.10.2021 

godz. 15.00 -18.00 

Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji 
wczesnoszkolnej / warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

18.10.2021 
godz. 15.00–19.00 

Uczniowie ze spektrum autyzmu w szkole 
ogólnodostępnej / sieć współpracy i samokształcenia  
/ seminarium 

dr Dorota Koncewicz 

nauczyciele, w tym 
wspomagający oraz specjaliści 

pracujący z uczniami  
ze spektrum autyzmu 

bezpłatne 
18.10.2021 

godz. 15.30–17.45 

Trening umiejętności społecznych i emocjonalnych  
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
/ warsztaty 

Joanna Stabińska 
wychowawcy, specjaliści, 

zainteresowani nauczyciele 
10 zł 

18.10.2021 
godz. 15.30–18.30 

Indywidualizacja potrzeb uczniów i procesu nauczania 
/ seminarium 

Jan Bielecki /  
eksperci zewnętrzni 

nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
bezpłatne 

19.10.2021 
godz. 15.00–17.15 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Zabawy stymulujące zmysły / warsztaty Grażyna Safianowska 

nauczyciele przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic 
szkolnych 

10 zł 
19.10.2021 

godz. 15.00–18.00 

Baw się z nami z literami i z liczbami – gry do nauki 
i zabawy dla najmłodszych / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

20.10.2021 
godz. 14.30–18.30 

Sieci 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” 

bezpłatne 
20.10.2021 

godz. 15.00–17.30 

Magia teatrzyku kamishibai / seminarium Cecylia Radzewicz zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
20.10.2021 

godz. 15.00–17.30 

Bal wszystkich świętych / warsztaty 
Olga Kłoczko 

Grażyna Safianowska 

nauczyciele religii, przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni 

zainteresowani 

10 zł 
20.10.2021 

godz. 15.30–18.45 

Periodyzacja treningu. Projektowanie programu 
treningowego / warsztaty 

Edward Dec 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
bezpłatne 

20.10.2021 
godz. 16.00–18.15 

Projektowanie uniwersalne w szkole i placówce 
oświatowej / szkolenie 

Jan Bielecki 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
bezpłatne 

21.10.2021 
godz. 15.00–18.15 

Informator o egzaminie maturalnym z języka 
polskiego jako przedmiotu dodatkowego – 
konstruowanie zadań zgodnych z zapisami 
dokumentu (test, wypracowanie) / seminarium 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
21.10.2021 

godz. 16.00–18.15 

Jak wykorzystamy wnioski z analizy wyników 
egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego  
/ seminarium 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatne 

21.10.2021 
godz. 15.30–17.45 

Socrative – program do konstruowania testów 
i quizów / warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

21.10.2021 
godz. 15.00–18.00 

Podstawy mediacji dla nauczycieli / kurs 

Jan Bielecki /  
Anna Ficek – Fundacja Unia 

Regionalnych Centrów 
Mediacji 

zainteresowani nauczyciele 

80–100 zł 
(koszt 

uzależniony 
jest od liczby 
uczestników) 

22.10.2021 
godz. 15.00–19.00 

23.10.2021 
godz. 8.30–14.30 

Kurs kierowników wycieczek szkolnych / kurs Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i przedszkoli 
20 zł 

23.10.2021 
godz. 8.30–15.00 

Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi  
nie tylko w bibliotece / szkolenie 

Katarzyna W. Urbańska 
Grażyna Zawadzka / 
ACE w Augustowie, 

Al. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego 3 

zainteresowani nauczyciele 
bibliotekarze 

bezpłatne 
25.10.2021 

godz. 10.00–12.30 

Kolorowa ortografia / warsztaty Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

25.10.2021 
godz. 15.00–19.00 

Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat 
cyberprzemocy / seminarium 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
bezpłatne 

25.10.2021 
godz. 15.00–16.30 

Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania Ucznia 
i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 
jako podstawa pracy z uczniem niepełnosprawnym  
/ warsztaty 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
25.10.2021 

godz. 15.30–17.45 

Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji 
Narodowej IPN w Białymstoku / warsztaty 

Jan Bielecki /  
eksperci z OBEN IPN 

w Białymstoku 

nauczyciele historii i wiedzy 
o społeczeństwie 

bezpłatne 
26.10.2021 

godz. 15.00–17.15 

Grywalizacja jako innowacja / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

26.10.2021 
godz. 15.00–18.00 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący 
Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Dydaktyczna i wychowawcza rola muzeów  
/ konferencja 

Jolanta Kubrak /  
pracownicy Muzeum 

Okręgowego w Suwałkach /  
Muzeum Okręgowe  

w Suwałkach  
Muzeum im. Marii 

Konopnickiej w Suwałkach 

zainteresowani nauczyciele bezpłatna 
26.10.2021 

godz. 15.00–18.00 

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

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli 
i edukacji wczesnoszkolnej, 

wychowawcy świetlic 
szkolnych oraz inni 

zainteresowani 

bezpłatne 
26.10.2021 

godz. 15.30–18.00 

Elementy socjoterapii na lekcję matematyki, języka 
polskiego, historii, religii… / warsztaty 

Grażyna Safianowska 

zainteresowani nauczyciele 
szkół podstawowych, 

pedagodzy i psycholodzy 
szkolni 

10 zł 
26.10.2021 

godz. 15.00–18.00 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języka 
polskiego - Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka 
polskiego w roku szkolnym 2021/ 2022 roku  

/ seminarium 

Teresa Zaforymska /  
Szkoła Podstawowa nr 2  

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

nauczyciele języka polskiego bezpłatne 
26.10.2021 

godz. 16.00–18.30 

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

edukacji wczesnoszkolnej 
i inni zainteresowani 

10 zł 
27.10.2021 

godz. 14.30–18.30 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy / seminarium 

Katarzyna Romanowska 
nauczyciele bibliotekarze 

bibliotek szkolnych 
bezpłatne 

27.10.2021 
godz. 15.00–17.15 

Innowacyjne wykorzystanie tabletu i smartfonu 
na lekcji / seminarium 

Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich  

typów szkół 
bezpłatne 

27.10.2021 
godz. 15.15–17.30 

Metody motywacyjne. Budowanie Zespołu / warsztaty 
dr Dorota Koncewicz  

Edward Dec 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
bezpłatne 

27.10.2021 
godz. 16.00–18.15 

Uczeń z zagranicy w przyjaznej szkole / konferencja 
Jan Bielecki  

Joanna Kalejta / 
eksperci zewnętrzni 

dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych, nauczyciele 

bezpłatne 
28.10.2021 

godz. 14.30–18.30 

Podstawy programowania w Scratch / warsztaty Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
16 zł 

27.10.2021 
28.10.2021 

godz. 15.00–18.15 

Lektury w praktyce – spotkanie organizacyjne  
/ seminarium 

Grzegorz Gołaszewski 
nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

bezpłatne 
28.10.2021 

godz. 16.00–18.15 

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

Justyna Bober 

nauczyciele języka 
angielskiego terenów 

przygranicznych  
Polski i Litwy 

bezpłatne 
29.10.2021 

godz. 18.00–20.15 
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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 


