CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI
W SUWAŁKACH
ul. Mikołaja Reja 67 B, 16-400 Suwałki
tel. 87 5670328, 87 5657858

e-mail: cen@cen.suwalki.pl
cen.suwalki.pl

Ośrodek Doskonalenia N auczycieli w Suwałkach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
akredytowany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty – SPiKU.5470.3.2020

Zestawienie form doskonalenia nauczycieli realizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach
w lutym 2021 roku – strona 1
Temat / forma
Lektury w praktyce szkolnej. Nowe i „stare” lektury
w podstawie programowej. Nasze propozycje zajęć
/ szkolenie online
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
wykorzystujących techniki plastyczne w nauczaniu
/ szkolenie online
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie
ósmoklasisty / szkolenie online
Metody pracy z tablicą i monitorem interaktywnym
/ seminarium
Matura 2023. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego
/ konferencja online
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela
/ szkolenie online
Kolorowa ortografia / warsztaty
Projektowanie prezentacji, plakatu i kartki
okolicznościowej przy użyciu prostej aplikacji
komputerowej / warsztaty
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych
na egzaminie ósmoklasisty z matematyki / szkolenie online
Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie
maturalnym / warsztaty
Nawigacja po drogach nadzoru pedagogicznego dyrektora
szkoły / seminarium
Na zajęcia można zabrać swoje plany i sprawozdania
z nadzoru pedagogicznego, projekty ewaluacji wewnętrznej,
procedury oceny pracy nauczycieli itp.
Edukacja zdalna a ważne relacje międzyludzkie
/ seminarium online
Kodowanie i programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
offline / warsztaty
Awans zawodowy nauczyciela – sieć współpracy
i samokształcenia / seminarium
Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego
w 2021 roku / szkolenie online
TIK dla polonisty – sieć współpracy i samokształcenia
nauczycieli / seminarium
Gry do nauki i zabawy dla najmłodszych / warsztaty
Budowanie przyjaznej współpracy miedzy narodami Polski
i Litwy oraz Polski i Ukrainy. Programy bilateralne wymian
młodzieży / szkolenie online
Innowacje w praktyce nauczycielskiej / seminarium
Podstawy HTML / warsztaty

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Adresat

Odpłatność

Termin
(dzień/godzina)

Grzegorz Gołaszewski

nauczyciele języka polskiego
w szkołach ponadpodstawowych

bezpłatne

2.02.2021
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

2.02.2021
godz. 15.30–18.00

Olga Kłoczko
Dorota Hołownia-Dudek
Andrzej Staszczyk
Danuta Moroz
Jolanta Kubrak /
Zbigniew Kosiński
– OKE w Łomży

nauczyciele przedszkoli, edukacji
wczesnoszkolnej świetlicy
i nauczyciele zainteresowani
nauczyciele języków obcych
szkół podstawowych
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

bezpłatne
bezpłatne

nauczyciele języka polskiego
szkół ponadpodstawowych

bezpłatna

Joanna Stabińska

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Danuta Moroz

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej

10 zł

Andrzej Staszczyk

nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek

bezpłatne

Barbara Jursza
Dorota Hołownia-Dudek

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
nauczyciele języków obcych
szkół ponadpodstawowych

bezpłatne
10 zł

4.02.2021
godz. 15.00–19.15
4.02.2021
godz. 16.00–18.15
9.02.2021
godz. 15.30–18.45

bezpłatne

10.02.2021
godz. 13.00–15.30

Jan Bielecki

nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

bezpłatne

10.02.2021
godz. 15.00–16.30

nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
nauczyciele wszystkich typów
szkół
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych

bezpłatne

Justyna Bober

nauczyciele języka polskiego

bezpłatne

Jadwiga Krzyżewska

nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej

10 zł

Jana Bielecki /
Eksperci FRSE

nauczyciele, dyrektorzy szkół
i placówek oświatowych

bezpłatne

Andrzej Matusiewicz

zainteresowani nauczyciele

bezpłatne

Andrzej Staszczyk

nauczyciele szkół podstawowych

16 zł

Danuta Moroz
dr Dorota Koncewicz
Teresa Zaforymska

10 zł

bezpłatne

nauczyciele matematyki szkół
podstawowych

bezpłatne

Jadwiga Krzyżewska

nauczyciele różnych specjalności

10 zł

Towarzyski turniej szachowy / seminarium

Grażyna Safianowska

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

3.02.2021
godz. 15.30–18.15
4.02.2021
godz. 15.00–18.30

dyrektorzy,
wicedyrektorzy szkół,
zainteresowani nauczyciele

Barbara Jursza

Matematyka w edukacji wczesnoszkolnej / warsztaty

3.02.2021
godz. 15.30–17.45

Lidia Kłoczko

Jak przygotować uczniów do egzaminu z matematyki
/ szkolenie online
Gry do nauki i zabawy na różnych przedmiotach
/ warsztaty
Czy już wiemy, czego nie będzie na egzaminie z języka
obcego? / seminarium

Mindfulness – uważność jako pomoc w nauczaniu
i uczeniu się / warsztaty
Jak przygotować ucznia klasy ósmej do egzaminu z języka
polskiego w 2021 roku / szkolenie online
Reportaż. Rozpoznawanie gatunku i jego cech jako jedno
z wymagań programowych / warsztaty

2.02.2021
godz. 15.30–17.45
3.02.2021
godz. 15.00–17.30

Justyna Bober

Joanna Stabińskia
Teresa Zaforymska
Jolanta Kubrak
Danuta Moroz

dr Dorota Koncewicz

nauczyciele języka angielskiego
szkół podstawowych
nauczyciele edukacji szachowej,
zainteresowani nauczyciele
nauczyciele przedszkoli i szkół
podstawowych
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
nauczyciele języka polskiego
szkół podstawowych
nauczyciele edukacji
wczesnoszkolnej
zainteresowani nauczyciele,
specjaliści i nauczyciele
wspomagający pracujący
z uczniami ze spektrum autyzmu

10 zł
bezpłatne
10 zł
bezpłatne
10 zł
10 zł

bezpłatne

10.02.2021
godz. 15.00–19.00
10.02.2021
godz. 15.30–17.45
10.02.2021
godz. 16.00–19.00
10.02.2021
godz. 16.00–18.30
11.02.2021
godz. 14.30–18.30
16.02.2021
godz. 15.00–16.30
16.02.2021
godz. 15.00–17.30
11.02.2021
18.02.2021
godz. 15.00–18.15
16.02.2021
godz. 16.00–17.30
17.02.2021
godz. 14.30–18.30
17.02.2021
godz. 15.00–17.15
17.02.2021
godz. 15.00–18.45
17.02.2021
godz. 15.30–18.15
17.02.2021
godz. 16.00–18.30
18.02.2021
godz. 15.00–18.15
18.02.2021
godz. 15.00–18.30
23.02.2021
godz. 15.30–17.45
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Temat / forma

Kierownik szkolenia /
prowadzący /
miejsce

Adresat

Sieć użytkowników tablic i monitorów interaktywnych
/ seminarium

Danuta Moroz
Andrzej Staszczyk

Wolontariat jako forma aktywności społecznej
wspierającej proces wychowawczy / szkolenie online
Jak realizować podstawę programową podczas pracy
z uczniami z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
w trakcie nauczania stacjonarnego i zdalnego
/ warsztaty

Jan Bielecki /
Eksperci FRSE

nauczyciele języka wszystkich
typów szkół
nauczyciele matematyki szkół
podstawowych
nauczyciele szkół zawodowych
i ogólnokształcących
nauczyciele wszystkich typów
szkół i placówek z powiatów
augustowskiego, grajewskiego,
sejneńskiego, sokólskiego
i suwalskiego uczestniczący
w programie „Aktywna tablica”
nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych

Joanna Stabińska

To, co powiesz, może zmienić świat / seminarium
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki
/ szkolenie online
Wirtualne przedsiębiorstwo symulacyjne w szkole
/ warsztaty

Dorota Hołownia-Dudek
Barbara Jursza
Joanna Kalejta

Odpłatność
bezpłatne
bezpłatne
10 zł

Termin
(dzień/godzina)
23.02.2021
godz. 15.30–17.45
23.02.2021
godz. 16.00–17.30
24.02.2021
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

24.02.2021
godz. 15.00–17.30

bezpłatne

24.02.2021
godz. 15.00–18.15

nauczyciele szkół podstawowych

10 zł

24.02.2021
godz. 15.30–18.15

Justyna Bober/
prof. Lech Mankiewicz
– Pracownik Centrum Fizyki
Teoretycznej PAN, prezes
fundacji Edukacja dla
Przyszłości i Adwokat języka
polskiego w Khan Academy

nauczyciele różnych
przedmiotów

bezpłatne

24.02.2021
godz. 17.00–19.15

Katarzyna Romanowska

nauczyciele bibliotekarze

10 zł

25.02.2021
godz. 14.30–17.30

Wiosenne origami i nie tylko / warsztaty

Jadwiga Krzyżewska

nauczyciele przedszkoli,
edukacji wczesnoszkolnej
i zainteresowani

10 zł

25.02.2021
godz. 14.30–18.30

Mapa narzędziem geografa / warsztaty

Elżbieta Podbielska /
SP nr 4 w Augustowie
ul. M. Konopnickiej 5
I piętro, sala 105

nauczyciele geografii
w szkole podstawowej

bezpłatne

25.02.2021
godz. 15.00–18.00

bezpłatne

25.02.2021
godz. 15.30–18.30

bezpłatne

26.02.2021
godz. 18.00–20.15

Możesz nauczyć się wszystkiego – Khan Academy
/ szkolenie online

Genial.ly w pracy nauczyciela bibliotekarza / warsztaty

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

Małgorzata Pol

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

Justyna Bober

nauczyciele przedszkoli
i edukacji wczesnoszkolnej
nauczyciele języka angielskiego
terenów 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.
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

