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Temat / forma

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Danuta Moroz
Andrzej Staszczyk

nauczyciele przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej, prowadzący
szkolne koła teatralne oraz inni
zainteresowani
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele stażyści ubiegający
się o stopień nauczyciela
kontraktowego,
opiekunowie stażu
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

Lekcje z wyobraźnią / warsztaty

Grażyna Safianowska
Olga Kłoczko

Gry do nauki i zabawy dla najmłodszych / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
/ warsztaty

dr Dorota Koncewicz

Scratch – nauka programowania dla najmłodszych
/ warsztaty
TIK dla polonisty – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli / seminarium online
Lektury w praktyce
/ sieć współpracy i samokształcenia online
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu.
Wielkanoc / seminarium online

Grzegorz Gołaszewski
Olga Kłoczko

Garść pomysłów na rewalidację / warsztaty

Grażyna Safianowska

Małe, duże jajo kurze – realizacja treści wielkanocnych
metodą projektu / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

Wykorzystanie aplikacji w zdalnej realizacji zadań
z zakresu doradztwa zawodowego / seminarium

Adresat

Andrzej Staszczyk

nauczyciele języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych
nauczyciele przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej świetlicy
i nauczyciele zainteresowani
nauczyciele rewalidacji,
nauczyciele wspomagający
i nauczyciele świetlicy
nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele wszystkich typów
szkół realizujących zadania
z zakresu doradztwa
zawodowego niebędący
doradcami zawodowymi,
doradcy zawodowi

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

10 zł

2.03.2021
godz. 15.30–18.30

10 zł

3.03.2021
godz. 14.30–18.30

10 zł

3.03.2021
godz. 15.00–18.00

10 zł
bezpłatne
bezpłatne

3.03.2021
godz. 15.00–19.00
3.03.2021
godz. 16.00–18.30
9.03.2021
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

9.03.2021
godz. 15.00–18.10

10 zł

9.03.2021
godz. 15.30–18.30

10 zł

10.03.2021
godz. 14.30–18.30

bezpłatne

10.03.2021
godz. 15.00–17.30

10.03.2021
godz. 15.00–18.15
10.03.2021
godz. 15.30–18.00

Pokój zagadek w Genial.ly / warsztaty

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

10 zł

Rola emocji w uczeniu się / seminarium

Joanna Stabińska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Katarzyna W. Urbańska
Grażyna Zawadzka /
Biblioteka Publiczna w Sejnach,
ul. Łąkowa 1

zainteresowani nauczyciele
bibliotekarze

bezpłatne

11.03.2021
godz. 12.00–14.30

Andrzej Matusiewicz

opiekunowie samorządu
uczniowskiego

bezpłatne

16.03.2021
godz. 15.00–17.30

Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciele języków obcych

bezpłatne

16.03.2021
godz. 15.30–18.00

10 zł

16.03.2021
godz. 15.30–18.10

10 zł

17.03.2021
godz. 14.30–18.30

10 zł

17.03.2021
godz. 15.00–18.00

Rusz głową – uczenie przyjazne mózgowi nie tylko
w bibliotece / szkolenie
Samorządność uczniowska w szkole – rola opiekuna
i uczniowskich liderów / seminarium
Uczestnicy otrzymają bezpłatnie publikację: „Samorząd
uczniowski. Poradnik dla dyrektorów, wychowawców
i opiekunów”
Stany Zjednoczone dla dociekliwych – innowacja w szkole
ponadpodstawowej / seminarium online
Wielkanoc – rękodzieło świąteczne / warsztaty

Olga Kłoczko

Wiosenno-świąteczne inspiracje plastyczne
dla najmłodszych / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela
kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela
mianowanego / warsztaty

dr Dorota Koncewicz

Uczyć się uczenia w praktyce / warsztaty
Towarzyski turniej szachowy / seminarium
Inkscape – program do tworzenia grafiki wektorowej
/ warsztaty
Cykliczne spotkania z Oddziałowym Biurem Edukacji
Narodowej IPN w Białymstoku / seminarium online
Jak realizować podstawę programową podczas pracy
z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
w trakcie nauczania stacjonarnego i zdalnego
/ warsztaty
Jak przygotować ucznia klasy ósmej do egzaminu z języka
polskiego w 2021 roku – część II / seminarium online

Justyna Bober
Grażyna Safianowska

nauczyciele świetlicy,
wychowawcy, katecheci oraz
inni zainteresowani
nauczyciele przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej i świetlic
nauczyciele kontraktowi
ubiegający się o stopień
nauczyciela mianowanego,
opiekunowie stażu
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele edukacji szachowej,
zainteresowani nauczyciele

10 zł
bezpłatne

17.03.2021
godz. 15.00–18.15
17.03.2021
godz. 15.00–18.30
17.03.2021
18.03.2021
godz. 15.00–19.15

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

20 zł

nauczyciele historii
i wiedzy o społeczeństwie

bezpłatne

17.03.2021
godz. 15.30–17.45

Joanna Stabińska

nauczyciele szkół podstawowych

10 zł

17.03.2021
godz. 15.30–18.15

Teresa Zaforymska

nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych

bezpłatne

17.03.2021
godz. 16.00–18.30

Andrzej Staszczyk
Jan Bielecki /

eksperci OBEN IPN
w Białymstoku
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Temat / forma
Wiosenno-świąteczne inspiracje na lekcjach plastyki
i sztuki / warsztaty
Pomysł na powtórkę. Atrakcyjne sposoby utrwalania
znajomości lektur i gramatyki / warsztaty
Kurs kierowników wycieczek szkolnych / kurs
Kontekstowe czytanie tekstów kultury w świetle
przygotowania do nowej formuły egzaminu maturalnego
/ szkolenie online

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce
Jadwiga Krzyżewska
Jolanta Kubrak
Jarosław Cezary Słabiński
Jolanta Kubrak /
Dorota Dąbrowska
- CEN w Łomży

Adresat
nauczyciele plastyki, techniki
i nauczyciele świetlic
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
nauczyciele przedszkoli
i wszystkich typów szkół
nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych
nauczyciele klas sportowych
i szkół mistrzostwa sportowego
oraz prowadzący zajęcia
sportowe pozalekcyjne
zainteresowani nauczyciele,
specjaliści i nauczyciele
wspomagający pracujący
z uczniami ze spektrum autyzmu

10 zł
10 zł
20 zł

20.03.2021
godz. 9.00–13.00

bezpłatne

20.03.2021
godz. 10.00–14.00

bezpłatne

23.03.2021
godz. 15.30–17.45

Edward Dec

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

dr Dorota Koncewicz

Przedszkolaki grają w szachy / warsztaty

Grażyna Safianowska

nauczyciele przedszkoli

10 zł

Relacje w szkole – autorytet nauczyciela / szkolenie online

Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciele wszystkich typów
szkół

bezpłatne

Wykorzystanie zasobów cyfrowych w pracy z czytelnikiem
/ seminarium

Cecylia Radzewicz

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Drugi nabór w Programie Edukacja (MF EOG 2014-2021)
/ seminarium online
Podsumowanie awansu zawodowego nauczyciela
mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela
dyplomowanego / warsztaty
Rozwiązywanie zadań tekstowych w edukacji
wczesnoszkolnej / warsztaty
Trening Umiejętności Społecznych dla uczniów
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
/ warsztaty
Zainspiruj się – kreatywne metody pracy z czytelnikiem
/ seminarium
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
/ seminarium online
SETI – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli języka angielskiego / seminarium online

Joanna Kalejta
Jan Bielecki /
Eksperci z FRSE w Warszawie
dr Dorota Koncewicz
Danuta Moroz
Joanna Stabińska
Grażyna Zawadzka
Katarzyna W. Urbańska
Barbara Jursza
Justyna Bober

nauczyciele wszystkich typów
szkół
dyrektorzy i nauczyciele szkół
i placówek oświatowych
nauczyciele mianowani
ubiegający się o stopień
nauczyciela dyplomowanego
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele przedszkoli i szkół
podstawowych
zainteresowani nauczyciele
bibliotekarze
nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
nauczyciele języka angielskiego
terenów przygranicznych Polski
i Litwy

18.03.2021
godz. 14.30–18.30
18.03.2021
godz. 14.30–18.30
20.03.2021
godz. 8.30–15.00

bezpłatne

Opracowywanie testów i sprawdzianów postępów ucznia
/ warsztaty online

Narzędzia public relations w promocji szkoły / warsztaty

Termin
(dzień/godzina)

Odpłatność

10 zł
bezpłatne

23.03.2021
godz. 15.30–18.30
23.03.2021
godz. 15.30–18.45
24.03.2021
godz. 15.00–17.30
24.03.2021
godz. 15.00–17.30
24.03.2021
godz. 15.00–17.15

10 zł

24.03.2021
godz. 15.00–18.00

10 zł

24.03.2021
godz. 15.00–18.30

12 zł

24.03.2021
godz. 15.30–18.15

bezpłatne
bezpłatne
bezpłatne

25.03.2021
godz. 14.30–17.00
25.02.2021
godz. 16.00–17.30
26.03.2021
godz. 17.00–20.15

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

