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Wydział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka
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ZAPRASZA NA SZKOLENIA
Styczeń - Luty 2021
Temat szkolenia

KONFERENCJE
Uwzględnienie w procesach egzaminacyjnych wymagań
egzaminacyjnych dotyczących egzaminu maturalnego z języka
polskiego przeprowadzanego w roku 2021
Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań
egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty z języka
polskiego przeprowadzanego w 2021 roku
Egzamin maturalny z fizyki w 2021 roku gr. I

Liczba godz./forma

Prowadzący

4+2
godziny/konferencja online
platforma Zoom

Iwona Krzemińska

19.01.2021r. - godz.17.00

bezpłatnie

Iwona Krzemińska

26.01.2021r. - godz.17.00

bezpłatnie

15.01.2021r. - godz. 11.00

bezpłatnie

4+2
godziny/konferencja online
platforma Zoom
4godziny/konferencja
on-line
platforma Zoom
2 godziny na platformie
Moodle
4godziny/konferencja
on-line
platforma Zoom

Egzamin maturalny z fizyki w 2021 roku gr. II

2 godziny
na platformie Moodle

Ewa Tarnowska
Jolanta Kubik
doradca metodyczny
Sławomir Miernicki
doradca metodyczny
Ewa Tarnowska
Jolanta Kubik
doradca metodyczny
Sławomir Miernicki
doradca metodyczny

Termin

Cena

18.01.2021r. - 22.01.2021r. bezpłatnie
godz.15.00
25.01.2021r. - godz. 15.00

bezpłatnie

26.01.2021r. - 29.01.2021r. bezpłatnie
godz.15.00

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2021 roku gr. I

4godziny/konferencja
on-line platforma Zoom
+2 godziny na
platformie Moodle

Katarzyna Małkowska - Gąska 23.01.2021r. i doradcy metodyczni
godz. 9.30 - 12.30

bezpłatnie

Egzamin maturalny z języka angielskiego w 2021 roku gr. II

4godziny/konferencja
on-line platforma Zoom
+2 godziny na
platformie Moodle

Katarzyna Małkowska - Gąska 30.01.2021r.i doradcy metodyczni
godz. 9.30 - 12.30

bezpłatnie

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku gr. I
(logowanie ze strony głównej MSCDN)

4godziny/konferencja
on-line platforma Zoom
+2 godziny na
platformie Moodle

Iwona Gryz

16.01.2021r. - 9.00 - 12.00

bezpłatnie

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku gr. II
(logowanie ze strony głównej MSCDN)

4godziny/konferencja
on-line platforma Zoom
+2 godziny na
platformie Moodle

Iwona Gryz

21.01.2021r. godz. 16.00 - 19.00

bezpłatnie

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w 2021 roku gr. III
(logowanie ze strony głównej MSCDN)

4godziny/konferencja
on-line platforma Zoom
+2 godziny na
platformie Moodle

Iwona Gryz

25.01.2021r. godz. 16.00 - 19.00

bezpłatnie

4+2 godziny/
konferencja on-line

Anna Koronka
Monika Jonczak

20.01.2021r. - godz. 15.00

bezpłatnie

Egzamin maturalny z matematyki w 2021 roku
Zmiany w egzaminach maturalnych z pozostałych przedmiotów prosimy śledzić na stronie MSCDN

konferencja

szkolenia odbęda się tuż po feriach, szczegóły na stronie
MSCDN/slider

bezpłatnie

Zmiany w egzaminach ósmoklasisty z pozostałych przedmiotów prosimy śledzić na stronie MSCDN

konferencja

szkolenia odbęda się tuż po feriach, szczegóły na stronie
MSCDN/slider

bezpłatnie

ZARZĄDZANIE, JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY,AWANS ZAWODOWY
Rozwój i awans zawodowy nauczyciela mianowanego
na dyplomowanego
Opiekun stażu nauczyciela

Dyrektor na starcie - Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli

5 godzin/warsztaty
on-line
platforma Teams

Grażyna Citko
Mirosław Krajewski

06.02.2021r. - godz.10.00

51 zł

5 godzin/warsztaty
on-line
platforma Teams

Grażyna Citko
Mirosław Krajewski

20.02.2021r. - godz.10.00

bezpłatnie

7 godzin/warsztaty online
platforma Teams

Agnieszka Borkowska

10 godzin/warsztaty
on-line
platforma Moodle

Katarzyna Małkowska -Gąska
Iwona Gryz

16.02.2021r. - 23.02.2021r. bezpłatnie
godz.14.00

BIBLIOTEKA
TIK w bibliotece
EDUKACJA PRZYRODNICZA

25.02.2021r.-10.03.2021r.

bezpłatnie

Reforma edukacji od 2017r. Planowanie i przeprowadzanie obserwacji
oraz doświadczeń z przedmiotów edukacji przyrodniczej w szkole
podstawowej zgodnie z założeniami podstawy programowej
(doświadczenia chemiczne dla nauczycieli chemii szkół
podstawowych w formie webinaru
i pokazów)
Realizacja uczniowskich projektów edukacyjnych o tematyce
przyrodniczej
W procesie uczenia wykorzystuj doświadczenia - czyli
o eksperymentowaniu na lekcjach chemii (doświadczenia chemiczne
dla nauczycieli chemii szkół podstawowych w formie webinaru i
pokazów)

5 godzin/Webinar

10 godzin/warsztaty
on-line platforma
Moodle

5 godzin/Webinar

Ewa Tarnowska
Iwona Kisiel
doradca metodyczny

Ewa Tarnowska

02.02.2021r. - godz.15.00

bezpłatnie

03.02.2021r - 09.02.2021r. bezpłatnie
godz.15.00

Ewa Tarnowska
Iwona Kisiel
doradca metodyczny

02.03.2021r. - godz.15.00

bezpłatnie

Małgorzata Kaczmarczyk
Katarzyna Małkowska- Gąska

15.01.2021r.- godz.15.00

bezpłatnie

JĘZYKI OBCE
Wykorzystanie internetowych generatorów do tworzenia quizów
i gier (webinar w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla
nauczycieli języków obcych „Aktywna lekcja z TIK”)
Grafika dla nieGrafika, czyli o tworzeniu własnych materiałów online

3 godziny/Webinar

10 godzin/ warsztaty
Katarzyna Małkowska - Gąska 05.02.2021r.-19.02.2021r.
on-line

bezpłatnie

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Nauczać zdalnie, czyli jak uczyć dzieci w przedszkolu i edukacji
wczesnoszkolnej na odległość?

10 godzin/warsztaty
on-line
platforma Moodle

Aktywizowanie małego dziecka podczas zajęć on-line

10 godzin/warsztaty
on-line
platforma Moodle

Marzena Balcerzak
Joanna Duszak
doradca metodyczny
Marzena Balcerzak
Joanna Duszak
doradca metodyczny

08.02.2021r.-22.02.2021r.

bezpłatnie

22.02.2021r.- 08.03.2021r.

bezpłatnie

WYCHOWANIE OPIEKA PROFILAKTYKA
Stres i wypalenie w zawodzie nauczyciela

5 godzin/warsztaty
on-line
platforma Zoom

Paweł Łaszkiewicz

09.02.2021r. - godz.15.00

bezpłatnie

10 godzin/warsztaty
on-line
platfoma Moodle

Katarzyna Małkowska -Gąska
Iwona Gryz

25.02.2021r.- 10.03.2021r.

bezpłatnie

RELIGIA
Zastosowanie aplikacji internetowych w pracy katechety
MUZYKA,PLASTYKA,TECHNIKA

5 godzin/warsztaty
on-line
platforma Zoom

Bajki i Grajki – warsztaty teatralne dla nauczycieli
EDUKACJA ZDROWOTNA I WYCHOWANIE FIZYCZNE
Patrz niżej - Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli
kontraktowych z wychowania fizycznego
SIECI

Agnieszka Drumińska

Mariusz Mierzejewski
doradca metodyczny

Aktywizowanie małego dziecka podczas zajęć on-line – szkolenie dla
nauczycieli gminy Lelis

10 godzin/warsztaty
on-line
platforma Moodle

Aktywizowanie małego dziecka podczas zajęć on-line – szkolenie dla
nauczycieli Szkół Podstawowych z Ostrołęki

10 godzin/
warsztaty on-line
platforma Moodle

Marzena Balcerzak
Joanna Duszak
doradca metodyczny
Marzena Balcerzak
Joanna Duszak
doradca metodyczny

5 godzin/warsztaty
on-line
platformaTeams

Beata Narożna
doradca metodyczny

Analiza i dostosowywanie wymagań do potrzeb uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach języka polskiego szkolenie dla nauczycieli kontraktowych polonistów

20.02.2021r. - godz.10.00

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli kontraktowych
z wychowania fizycznego

46 zł

bezpłatnie

25.01.2021r. - 08.02.2021r. bezpłatnie
01.03.2021r. - 15.03.2021r. bezpłatnie
godz.

11.01.2021.r - godz.15.00

bezpłatnie

13.01.2021r. godz. 14.00 - 15.00
3 godziny/warsztaty on line
platforma Teams

Mariusz Mierzejewski
doradca metodyczny

21.01.2021r.godz. 14.00 - 15.00

bezpłatnie

28.01.2021r. godz. 14.00 - 15.00

TIK I NOWOCZESNE TECHNIKI KSZTAŁCENIA W EDUKACJI
Prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem Microsoft 365

6 godzin/warsztaty
on-line

Ewa Rosołowska

04.01.2021r.- godz.9.00

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wypełnienie zgłoszenia on-line www.ostroleka.mscdn.pl
w zakładce szkolenia / zapisy
W przypadku zmiany terminu szkolenia MSCDN powiadomi telefonicznie uczestników
Termin płatności/dzień przed szkoleniem. Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie.
Wpłaty na szkolenia prosimy dokonać na konto:
MSCDN ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa
Wydział w Ostrołęce z nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem PKO BP 07 1020 1026 0000 1002 0232 8029

bezpłatnie

