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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego / sieć współpracy i samokształcenia 
– seminarium 

Barbara Radziszewska 

nauczyciele realizujący awans 
zawodowy na podstawie 

Rozporządzenia MEN 
z 2013 roku 

bezpłatne 
2.12.2019  

godz. 1430 – 1645 

Wykorzystanie prezentacji edukacyjnych Prezi 
na lekcji / seminarium 

Jarosław Cezary Słabiński 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
bezpłatne 

2.12.2019 
godz. 1500 – 1715 

Świat używek i uzależnień – dlaczego edukacja 
i profilaktyka są istotne w pracy nauczyciela?  
/ seminarium 

Joanna Stabińska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
2.12.2019 

godz. 1530 – 1745 

Bezpieczni w sieci – rola biblioteki w przeciwdziałaniu 
zagrożeniom / seminarium 

Grażyna Zawadzka 
Katarzyna Urbańska 

zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
3.12.2019 

godz. 1430 – 1700 

Podstawy mediacji dla nauczycieli / kurs 
(pierwsze spotkanie) 

Jan Bielecki / 
eksperci zewnętrzni 
ze Stowarzyszenia 

Mediatorów Polskich 

nauczyciele przedszkoli, szkół 
i placówek oświatowych 

będzie 
ustalona po 
utworzeniu 

grupy 

3.12.2019 
godz. 1500 – 1730 

Obsługa i wykorzystanie tablicy i monitora 
interaktywnego – II grupa/ warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
Danuta Moroz 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół i placówek oświatowych 

kontynuacja 
3.12.2019 

12.12.2019 
godz. 1500 – 1915 

Współczesne objawienia maryjne / seminarium Grzegorz Kalejta 
nauczyciele religii oraz 

zainteresowani nauczyciele 
bezpłatne 

3.12.2019 
godz. 1530 – 1800 

Klub Dyrektora – Praca z uczniem zdolnym 
/ wizyta studyjna 

Andrzej Matusiewicz / 
SP w Starym Folwarku 

dyrektorzy i wicedyrektorzy 
szkół i placówek 

dojazd 
uczestników 
we własnym 

zakresie 

4.12.2019 
godz. 1100 – 1330 

Photo Story – tworzymy cyfrową opowieść / warsztaty Danuta Moroz 
nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 
10 zł 

4.12.2019 
godz. 1500 – 1915 

Własna strona www – przygoda z WordPressem  
/ warsztaty 

Andrzej Staszczyk 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół i placówek 
kontynuacja 

4.12.2019 
11.12.2019 

godz. 1500 – 1915 

Rodzic – nauczyciel-budowanie dobrych relacji  
/ seminarium w ramach Kampanii „Biała Wstążka” 

Joanna Stabińska 
nauczyciele szkół 

podstawowych, specjaliści 
bezpłatne 

4.12.2019 
godz. 1530 – 1745 

Priorytet szkoły – rozwijanie kompetencji w zakresie 
umiejętności uczenia się / warsztaty 

Dorota Hołownia-Dudek 
nauczyciele wszystkich typów 

szkół 
10 zł 

4.12.2019 
godz. 1600 – 1915 

Storytelling jako innowacyjna metoda rozwijania 
kompetencji czytelniczych / seminarium 

Barbara Radziszewska 
nauczyciele bibliotekarze, 

zainteresowani nauczyciele 
bezpłatne 

5.12.2019 
godz. 1430 – 1645 

Sieć nauczycieli prowadzących zajęcia 
z zakresu doradztwa zawodowego 
/ seminarium 

Andrzej Staszczyk 
Danuta Moroz 

nauczyciele wszystkich typów 
szkół realizujących zadania 

z zakresu doradztwa 
zawodowego niebędący 
doradcami zawodowymi, 

doradcy zawodowi 

bezpłatne 
5.12.2019 

godz. 1500 – 1630 

Film w edukacji polonistycznej i wychowaniu  
w szkole podstawowej / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

i wychowawcy klas 
10 zł 

5.12.2019 
godz. 1500 – 1900 

W poszukiwaniu inspiracji do projektów edukacyjnych 
/ szkolenie 

Jan Bielecki /  
eksperci z SPK 

Malesowizna-Turtul / 
Suwalski Park 
Krajobrazowy 

nauczyciele przyrody i geografii 
szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych 
30 zł 

7.12.2019 
godz. 900 – 1530 

Awans zawodowy nauczyciela stażysty ubiegającego 
się o stopień nauczyciela kontraktowego 
/ sieć współpracy i samokształcenia – seminarium 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
9.12.2019  

godz. 1430 – 1645 

Polonistyczny escape room / warsztaty Justyna Bober nauczyciele języka polskiego 10 zł 
9.12.2019 

godz. 1500 – 1815 

Edukacja polonistyczna w szkole ponadpodstawowej: 
tworzenie wypowiedzi / warsztaty 

Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 
szkół ponadpodstawowych 

10 zł 
9.12.2019 

godz. 1500 – 1900 

Jak uczyć, żeby nauczyć – na czym polega skuteczna 
edukacja? / warsztaty 

Joanna Stabińska 

nauczyciele szkół 
podstawowych, specjaliści, 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

10 zł 
9.12.2019 

godz. 1530 – 1845 

Zastosowanie GeoGebry do rozwiązywania 
wybranych zadań z matematyki w szkole 
ponadpodstawowej – cz. I / seminarium 

Waldemar Jabłoński 
nauczyciele matematyki  

szkół ponadpodstawowych 
bezpłatne 

10.12.2019 
godz. 1400 – 1715 
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Temat / forma 
Kierownik szkolenia / 

prowadzący / 
miejsce 

Adresat Odpłatność 
Termin 

(dzień/godzina) 

Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego  
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego 
/ sieć współpracy i samokształcenia – seminarium 

Barbara Radziszewska zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
10.12.2019  

godz. 1430 – 1645 

Od efektu kształcenia do sukcesu ucznia / warsztaty Dorota Koncewicz 
nauczyciele kształcenia 

zawodowego 
16 zł 

10.12.2019  
godz. 1500 - 1815 

Escape from reality, czyli escape room na lekcji języka 
angielskiego / warsztaty 

Justyna Bober nauczyciele języka angielskiego 10 zł 
10.12.2019 

godz. 1500 – 1900 

Wybrani ideolodzy Nowej Lewicy / seminarium 
Andrzej Matusiewicz /  

dr Jarosław Schabieński 
– IPN w Białymstoku 

zainteresowani nauczyciele bezpłatne 
10.12.2019 

godz. 1600 – 1815 

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy / seminarium 

Barbara Radziszewska nauczyciele bibliotekarze bezpłatna 
11.12.2019 

godz. 1430 – 1645 

Cudze chwalić pożytecznie – swoje obowiązek 
/ warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska 
nauczyciele przedszkoli 

i edukacji wczesnoszkolnej 
10 zł 

11.12.2019 
godz. 1430 – 1830 

Szkoła sprzyjająca uczeniu się / seminarium Jan Bielecki 
nauczyciele szkół 
podstawowych 

i ponadpodstawowych 
bezpłatne 

11.12.2019 
godz. 1500 – 1730 

Lekcje wychowania fizycznego poza salą 
gimnastyczną / warsztaty 

Marcin Orzechowski 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 
10 zł 

12.12.2019 
godz. 1400 – 1630 

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego 
ubiegającego się o stopień nauczyciela 
dyplomowanego / sieć współpracy i samokształcenia 
– seminarium 

Barbara Radziszewska 

nauczyciele realizujący awans 
zawodowy na podstawie 

Rozporządzenia MEN 
z 2018 roku 

bezpłatne 
12.12.2019  

godz. 1430 – 1645 

Lektury obowiązkowe: przypowieść / warsztaty Jolanta Kubrak 
nauczyciele języka polskiego 

szkół podstawowych 
10 zł 

12.12.2019 
godz. 1500 – 1900 

Zabawy i gry do wykorzystania podczas ferii 
zimowych / warsztaty 

Jadwiga Krzyżewska zainteresowani nauczyciele 10 zł 
19.12.2019 

godz. 1430 – 1830 

Pomysły na lekcję – grafika komputerowa 
/ seminarium 

Grzegorz Kalejta nauczyciele religii bezpłatne 
19.12.2019 

godz. 1530 – 1800 

SETI – sieć współpracy i samokształcenia / seminarium Justyna Bober nauczyciele języka angielskiego bezpłatne 
20.12.2019 

godz. 1500 – 1800 
 

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 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. Pełen 

wykaz szkoleń znajduje się na s. 65 Informatora o formach doskonalenia na I semestr roku szkolnego 2019/2020, zamieszczonego na stronie internetowej 

cen.suwalki.pl 

– Szkolenia przygotowujące nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

 

Zachęcamy do udziału w kursach kwalifikacyjnych w zakresie: 

 zarządzania oświatą, 

 przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

 

Zapraszamy nauczycieli i pracowników szkół oraz placówek do korzystania z naszej oferty doskonalenia zawodowego 
 

Dyrektor 
Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach 

Lidia Kłoczko 


