6 edycja projektu "Szachy w mazowieckiej szkole" - rekrutacja zakończona

Rekrutacja do VI edycji zakończona.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Z przyjemnością zapraszamy do udziału w szóstej edycji projektu

Szachy w mazowieckiej szkole.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objęty jest
patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. W tej edycji do udziału zapraszamy po 2
nauczycieli z przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej z terenu
województwa mazowieckiego, otwartych na nowe metody pracy oraz dbających o swój rozwój
zawodowy.

Cele projektu:
dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy
z dziećmi;
zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie: logicznego i
analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i
koncentracji;
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wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

W ramach projektu nauczyciele:
odbędą 72- godzinne szkolenie przygotowujące do prowadzenia zajęć gry w szachy;
dostaną pakiet materiałów edukacyjnych składający się z publikacji dotyczących
metodyki nauki gry w szachy.
Warunkiem ukończenia szkolenia i otrzymania zaświadczenia jest obecność na
90% zajęć.

Placówki otrzymają sprzęt szachowy, w skład którego wchodzi:
16 kompletów szachów dla dzieci,
mały zestaw szachów ogrodowych.
Koszt udziału placówki w projekcie wynosi łącznie 600 zł za dwóch nauczycieli.

Ważne! Zgłoszenie udziału w projekcie z podaną nazwą i adresem placówki prosimy przesyłać
mailowo na adres: miroslawa.pleskot@mscdn.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16
października 2020 r.
O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenia będą realizowane w formie mieszanej: stacjonarnie i online w układzie:
I i II zjazd:
Piątek – spotkanie stacjonarne w godz. 14.00 – 18.45 (6 godz. dyd.)
Sobota – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.) + 2 godz.
Platforma Moodle MSCDN
Niedziela – spotkanie zdalne w czasie rzeczywistym (webinarium) w godz. 9.00
– 12.00 (4 godz. dyd.) + 4 godz. dostęp do nagrania.
III zjazd:
Piątek – spotkanie stacjonarne w godz. 14.00 – 18.45 (6 godz. dyd.)
Sobota – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.) + 2 godz.
Platforma Moodle MSCDN
Niedziela – spotkanie stacjonarne w godz. 9.00 -15.30 (8 godz. dyd.)

Spotkania stacjonarne odbywać się będą w MSCDN Wydział w Warszawie, ul.
Świętojerska 9, 00 – 236 Warszawa.
Szkolenia on-line realizowane będą na platformie MOODLE MSCDN z wykorzystaniem
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aplikacji do organizacji webinarium, np. ClickMeeting lub ZOOM lub TEAMS.
W ramach zajęć stacjonarnych zapewniamy catering – przerwy kawowe, a w soboty i
niedzielę – obiad.
Nie zwracamy kosztów dojazdu.

Planowane terminy zjazdów:
I. Zjazd: 6 – 8 listopada 2020 r. (piątek, sobota, niedziela)
II. Zjazd: 20 – 22 listopada 2020 r. (piątek, sobota, niedziela)
III. Zjazd: 4 – 6 grudnia 2020 r. (piątek, sobota, niedziela)

W związku ze zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju, organizator zastrzega sobie
prawo do zmiany zaplanowanych wcześniej spotkań w formule stacjonarnej na zdalną.

Szczegółowych informacji w godz. 9.00 – 14.00 udziela: Mirosława Anna Pleskot - koordynator
projektu w MSCDN Wydział w Warszawie,
e-mail: miroslawa.pleskot@mscdn.edu.pl,
tel.: 22 536-60-90, kom.: 506 386 009

Serdecznie zapraszamy
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