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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce Adresat Odpłatność 

Termin 
(dzień/godzina) 

Podstawy obsługi broni palnej / szkolenie 

Grzegorz Kalejta / Jerzy 
Danilewicz / strzelnica Klubu 

Strzeleckiego „Target” 
ul. Sportowa 44 

nauczyciele edukacji 
dla bezpieczeństwa 

koszty 
amunicji – 
ok. 100 zł 

1.10.2022 
godz. 9.00–11.30 

Kodowanie i programowanie w edukacji 
wczesnoszkolnej offline / warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

5.10.2022 
godz. 15.00–19.00 

Jak kształtować właściwe postawy / seminarium Jarosław Cezary Słabiński 
dyrektorzy, wicedyrektorzy, 

wychowawcy klas i inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
5.10.2022 

godz. 15.00–17.30 

Zadanie nauczyciela współorganizującego proces 
dydaktyczny ucznia niepełnosprawnego / warsztaty 

Joanna Stabińska 

nauczyciele 
współorganizujący proces 

dydaktyczny ucznia 
niepełnosprawnego, 

nauczyciele pracujący 
z uczniem niepełnosprawnym 

10 zł 
5.10.2022 

godz. 15.30–18.30 

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 

6.10.2022 
godz. 14.30–18.30 

W roku Józefa Mackiewicza – życie, twórczość 
i współczesna percepcja dzieł i drogi życiowej pisarza 
/ seminarium 

dr Jarosław Schabieński 
nauczyciele języka polskiego 

i historii oraz inni 
zainteresowani 

bezpłatne 
6.10.2022 

godz. 15.00–17.15 

Tańce w edukacji wczesnoszkolnej – zabawy 
na początek roku / warsztaty 

Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkoli 
bezpłatne 

6.10.2022 
godz. 16.00–19.00 

Konferencja edukacyjna ,,Klimat szkoły. Tworzymy go 
razem!” / konferencja 

Anna Peza / specjaliści  
z zespołu Fundacji Instytutu 

Edukacji Pozytywnej 
w Warszawie / sala 

koncertowa Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Suwałkach 

dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele poradni 

psychologiczno-
pedagogicznych, 

przedstawiciele organów 
prowadzących szkoły 

i placówki oświatowo-
wychowawcze, nauczyciele, 

wychowawcy, pedagodzy 
i psycholodzy szkolni, osoby 
zaangażowane w realizację 

zadań edukacyjnych 
i wychowawczych 

bezpłatna 
10.10.2022 

godz. 11.00–15.30 

Zabawy stymulujące zmysły / warsztaty Grażyna Safianowska 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, nauczyciele 
świetlicy, nauczyciele edukacji 

przedszkolnej 

10 zł 
10.10.2022 

godz. 15.30–18.30 

Erasmus Days 2022 / seminarium Joanna Kalejta / Jan Bielecki 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
bezpłatne 

11.10.2022 
godz. 14.00–17.30 

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

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

11.10.2022 
godz. 15.00–18.15 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji 
szachowej / sieć współpracy i samokształcenia 

Grażyna Safianowska 
nauczyciele edukacji przez 

szachy i inni zainteresowani 
bezpłatna 

11.10.2022 
godz. 16.00–18.15 

Przydatna sztuka mówienia. Ćwiczenia nie tylko 
na zajęcia pozalekcyjne / warsztaty 

Jolatna Kubrak zainteresowani nauczyciele 10 zł 
12.10.2022 

godz. 15.00–18.00 

Zadania pedagoga specjalnego w szkole 
ogólnodostępnej / seminarium 

Joanna Stabińska 
pedagodzy, pedagodzy 

specjalni, zainteresowani 
nauczyciele 

bezpłatne 
12.10.2022 

godz. 15.30–18.30 

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

Olga Kłoczko 

nauczyciele przedszkoli, 
edukacji wczesnoszkolnej, 

świetlicy, katecheci, 
wychowawcy 

bezpłatna 
12.10.2022 

godz. 15.30–18.00 

Jak stworzyć własną publikację w programie Book 
Creator? / warsztaty 

Justyna Bober 
nauczyciele bibliotekarze 

i nauczyciele różnych 
przedmiotów 

10 zł 
12.10.2022 

godz. 16.00–18.30 

Pozyskiwanie środków finansowych dla sportu 
/ warsztaty 

Edward Dec 
dyrektorzy szkół, nauczyciele 

wychowania fizycznego, 
działacze sportowi 

bezpłatne 
14.10.2022 

godz. 12.00–14.30 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 
prowadzący / miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Jak zainteresować młodzież problematyką 
obronności? / seminarium 

Grzegorz Kalejta / 
Piotr Rydzewski, 

Paweł Kropiwnicki 

nauczyciele edukacji dla 
bezpieczeństwa i inni 

zainteresowani 
bezpłatne 

17.10.2022 
godz. 15.00–17.30 

Sieć współpracy szkolnych koordynatorów programu 
„Laboratoria przyszłości” / sieć współpracy 
i samokształcenia 

Andrzej Staszczyk 

nauczyciele szkół 
podstawowych z powiatów 

augustowskiego, 
grajewskiego, sejneńskiego, 
sokólskiego i suwalskiego, 
uczestniczący w programie 
„Laboratoria przyszłości” 

bezpłatna 
18.10.2022 

godz. 15.00–16.30 

Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna 
i uczniowskich liderów / seminarium 

Andrzej Matusiewicz 
opiekunowie samorządu 

uczniowskiego 
bezpłatne 

18.10.2022 
godz. 15.00–17.30 

Wolontariat na przykładzie Szkolnych Kół Caritas 
/ konferencja 

Grzegorz Kalejta zainteresowani nauczyciele bezpłatna 
19.10.2022 

godz. 15.00–18.00 

Grać czy nie grać – gry matematyczne w edukacji 
wczesnoszkolnej / warsztaty 

Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

19.10.2022 
godz. 15.00–18.45 

Co możemy wyczarować z nitek? / warsztaty Olga Kłoczko 

nauczyciele religii, 
przedszkoli, edukacji 

wczesnoszkolnej, świetlicy, 
zainteresowani nauczyciele 

10 zł 
19.10.2022 

godz. 15.15–18.30 

Grać, czy nie grać / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

19.10.2022 
godz. 16.00–18.30 

Co warto wiedzieć o druku 3D? / seminarium Andrzej Staszczyk zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
20.10.2022 

godz. 15.00–17.30 

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

Katarzyna Romanowska / 
Zyta Boćwińska, Grażyna 
Zawadzka, Katarzyna W. 

Urbańska 

nauczyciele bibliotekarze 
z bibliotek szkolnych 

bezpłatna 
20.10.2022 

godz. 15.00–17.15 

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

szkół i przedszkoli 
20 zł 

22.10.2022 
godz. 8.30–15.00 

Językowe zawirowania – uczeń z doświadczeniem 
migracji w polskiej szkole / warsztaty 

Anna Peza 

nauczyciele języka polskiego 
i języków obcych 

na wszystkich etapach 
edukacyjnych oraz inni 

zainteresowani 

10 zł 
24.10.2022 

godz. 15.30–18.30 

Najnowsze zmiany w opracowaniu formalnym 
i rzeczowym zbiorów bibliotecznych / seminarium 

Katarzyna W. Urbańska / 
Grażyna Zawadzka / 

Augustowskie Centrum 
Edukacyjne w Augustowie 

zainteresowani bibliotekarze bezpłatne 
24.10.2022 

godz. 15.30–17.45 

Jak drukować na drukarce 3D? / warsztaty 
Andrzej Staszczyk / Andrzej 
Pankiewicz / ZSCKR Sejny 

zainteresowani bibliotekarze 20 zł 
24.10.2022 

godz. 16.10–19.25 

Warto rozmawiać z dziećmi i młodzieżą na temat 
cyberprzemocy / seminarium 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
bezpłatne 

25.10.2022 
godz. 15.30–17.00 

Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego 
uczniów / seminarium 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
25.10.2022 

godz. 15.30–17.45 

Magia teatrzyku kamishibai / seminarium Cecylia Radzewicz zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
26.10.2022 

godz. 15.00–17.30 

Podstawy programowania w Scratch / warsztaty Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
16 zł 

26.10.2022 
godz. 15.30–18.30 

Trening umiejętności społecznych / warsztaty Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
26.10.2022 

godz. 15.30 – 18.45 

Grywalizacja jako innowacja / warsztaty Justyna Bober 
nauczyciele różnych 

przedmiotów 
10 zł 

26.10.2022 
godz. 16.00–18.30 

Wartości życiowe a kształtowanie postaw – lekcja 
wychowawcza inaczej / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska / 
Andrzej Matusiewicz 

wychowawcy klas 10 zł 
27.10.2022 

godz. 14.30–18.30 

Impro w szkole – innowacja edukacyjna uczenia się 
przez doświadczenie artystyczne / warsztaty 

Małgorzata Pol 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkoli 
bezpłatne 

27.10.2022 
godz. 16.00–19.00 

Jak wykorzystamy wnioski z analizy wyników 
egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 2022 
/ seminarium 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
bezpłatne 

27.10.2022 
godz. 15.00–17.15 
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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 
 
– 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 


