
 Liczba 

godz./forma
Prowadzący Termin Cena

5 godzin /konferencja 

on-line na platformie 

Zoom

program na stronach MSCDN

 bezpłatnie dla członków SNM

27.11.2021r. -

 godz.9.30 - 14.30
30 zł

3 godziny /konferencja 

on-line na platformie 

Zoom

Grzegorz Sawa

OKE w Warszawie
07.12.2021r. - godz. 15.00 bezpłatnie

3 godziny /konferencja 

on-line na platformie 

Zoom

Danuta Marchlewska

OKE w Warszawie

30.11.2021r. - godz.15.00
bezpłatnie

5 godziny /konferencja 

on-line na platformie 

Zoom

Ewa Liwska

Anna Koronka

01.12.2021r. - godz.15.30
bezpłatnie

32 godzin /kurs 

doskonalący 

 hybrydowy

zespół specjalistów 20.10.2021 - 28.04.2022r. bezpłatnie

3 godziny/wyklad 

otwarty

platforma Zoom

dr Kinga Białek
15.11.2021r. - godz.15.00

bezpłatnie

8 godzin/warsztaty 

on-line/stacjonarnie
Iwona Olejniczak

01.12.2021r. - godz.16.00 - 17.30

15.12.2021r. - godz.16.00 - 17.30

12.01.2022r. - godz.16.00 - 19.00

bezpłatnie

8 godzin/warsztaty 

on-line/stacjonarnie
Iwona Olejniczak

25.11.2021r. - godz.16.00 - 17.30

09.12.2021r. - godz.16.00 - 17.30

13.01.2022r. - godz.16.00 - 19.00

bezpłatnie

3 godziny/wykład 

otwarty 

on-line platforma Zoom

dr Kinga Białek 06.12.2021r. - godz.15.00 bezpłatnie

15 godzin e-learning 

/warsztaty

Platfroma Moodle

Iwona Krzemińska
29.11.2021r.  

10.12.2021r.
bezpłatnie

3 godziny/warsztaty 

on-line na platformie 

Zoom

Jolanta Wysocka 25.11.2021r. - 16.00 - 18.15 bezpłatnie

15 godzin/kurs

on-line platforma 

Moodle

Anna Koronka

Monika Jonczak

01.12.2021r.

31.01.2022r.
bezpłatnie

2,5 godziny/warsztaty 

 on-line

2,5 godziny/warsztaty

on-line

Piotr Dzwoniarek

16.11.2021r. - godz. 16.00

23.11.2021r. - godz.16.00

bezpłatnie

2,5 godziny/warsztaty

on-line

2,5 godziny/warsztaty

on-line

Piotr Dzwoniarek

07.12.2021r.- godz.16.00 

14.12.2021r.- godz.16.00

bezpłatnie

5 godzin/warsztaty

on-line
trenerzy firmy HERE 

Technologies                     

24.11.2021.r. - godz. 17.00 bezpłatnie

5 godzin/warsztaty

on-line
trenerzy firmy HERE 

Technologies                     

04.12.2021r.- godz. 9.00 bezpłatnie

5 godzin/warsztaty

on-line
trenerzy firmy HERE 

Technologies                     

10.12.2021r. - godz.13.00 bezpłatnie

5 godzin /warsztaty

on-line

platforma ZOOM

Ewa Tarnowska                     

Jolanta Kubik

08.12.2021r. 

 godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

Czas na kreatywne myślenie

EDUKACJA   HUMANISTYCZNA

Dyrektor na starcie

KONFERENCJE

Wydział w Ostrołęce

www.mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorzadowe Centrum

Doskonalenia Nauczycieli

ul. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka

Wychowanie do wartości na prawdę i dobro.

Sposób na lekturę w szkole podstawowej

Egzamin ósmoklasisty z matematyki- konferencja we współpracy z 

Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie

Vademecum nauczyciela przygotowującego ucznia do matury

tel.29 74 44 120. fax. 29 74 44 130

                 Listopad - Grudzień 2021
          ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIA

BIBLIOTEKA

Czyny są silniejsze niż słowa - przygotowanie uczniów do pracy w 

samorządzie

Ocenianie kształtujące na historii - "okejowa" lekcja w praktyce

Dziedzictwo cywilizacyjne Europy,kanon edukacji klasycznej…

Jak budować proces omawiania lektury w szkole ponadpodstawowej w 

oparciu o konteksty literackie. 

Matura 2023

VIII Mazowiecka Konferencja dla nauczycieli matematyki 

"Matematyczne wyzwania", organizowana przez Mazowiecki Oddział 

Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki wspólnie z Mazowieckim 

Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Temat szkolenia

Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 Interpretacja - wnioski - rekomendacje

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - analiza wyników, 

planowanie pracy dydaktycznej

ZARZĄDZANIE, JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY,AWANS ZAWODOWY

Matura z fizyki - analiza wyników egzaminu oraz wskazówki 

metodyczne do efektywnej pracy z uczniem

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Narzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela bibliotekarza

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii w szkołach 

ponadpodstawowych.

Bilansowanie równań reakcji chemicznych dla zaawansowanych

Geo TIK na lekcjach geografii - nauczyciele przyrody, geografii szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele

Geo TIK na lekcjach geografii - nauczyciele przyrody, geografii szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Geo TIK na lekcjach geografii - nauczyciele przyrody, geografii szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz zainteresowani nauczyciele

Wdrażanie nowej podstawy programowej z chemii.

Pomiary instrumentalne w chemii i opracowywanie wyników

http://www.mscdn.edu.pl/
http://www.mscdn.edu.pl/


10 godzin /warsztaty 

on-line platforma 

Moodle

Katarzyna Małkowska - Gąska

Iwona Gryz
18.11.2021r. bezpłatnie

15 godzin /warsztaty 

on-line platforma 

Moodle

Katarzyna Małkowska - Gąska 25.11.2021r. bezpłatnie

10 godzin /warsztaty

on-line platforma 

Moodle
Katarzyna Małkowska - Gąska

29.11.2021r.

 13.12.2021r.
bezpłatnie

4 godziny /konferencja

on-line platforma Zoom
Anna Życka 22.11.2021r. godz. 16.00 -19.00 bezpłatnie

 5 godzin/kurs 

doskonalący

on-line

Joanna Duszak

Beata Narożna

24.11.2021r.  - godz.15.00
bezpłatnie

10 godzin/warsztaty

on-line platforma 

ZOOM, Moodle

Marzena Balcerzak

Marzena Dżuman

22.11.2021r. - godz.16.00 -18.00

platforma ZOOM

22.11.2021r.- 07.12.2021r.

bezpłatnie

Joanna Duszak

Anna Koronka

Joanna Duszak

Beata Narożna

Joanna Duszak

Marzena Balcerzak

Ewa Tarnowska                     

Marzena Balcerzak

Joanna Duszak

Joanna Duszak

Marzena Balcerzak

Marzena Balcerzak

Joanna Duszak

5 godzin /warsztaty

on-line  platforma Zoom     

Anna Koronka 08.12.2021r. 

godz.16.00 - 20.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty

 on-line platforma Zoom
Paweł Łaszkiewicz

13.12.2021r. 

godz.16.00 - 20.00
bezpłatnie

4 godziny  

on-line TEAMS
Marzena Balcerzak 22.11.2021r. - 17.12.2021r. bezpłatnie

3 godziny /konferencja

on-line

 platforma Zoom
Paweł Łaszkiewicz

08.12.2021r.- godz.9.00 
bezpłatnie

50 godzin /kurs 

doskonalący

on-line
zespół specjalistów  nabór trwa bezpłatnie

4 godziny /konferencja

on-line

 platforma Zoom

Krzysztof Jankowski 09.12.2021r. - godz.15.00 40 zł

10 godzin /warsztaty 
Marzena Balcerzak

Katarzyna Małkowska- Gąska

02.12.2021r.- godz.15.00 

07.12.2021r. - godz.15.00

płatność po zebraniu grupy

51 zł

4 godziny /konferencja

 on-line 
Paulina Szczerbo-Sawicka

24.11.2021r.

godz.16.00 - 19.00
bezpłatnie

4 godziny /konferencja

  on-line 
Paulina Szczerbo-Sawicka

29.11.2021r.

godz.16.00 - 19.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty

stacjonarnie
Ewa Rosołowska 08.12.2021r. - godz. 15.00                       bezpłatnie

15 godzin /warsztaty

on-line platforma 

Moodle

Ewa Rosołowska

15.11.2021r. 

06.12.2021r. bezpłatnie

PKO BP 07 1020 1026 0000 1002 0232 8029

MSCDN ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa

Wydział w Ostrołęce z nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem

Wpłaty na szkolenia prosimy dokonać na konto:

Mediacja językowa drogą do rozwijania kompetencji językowych

Czy rozwijanie sprawności słuchania na lekcjach języka obcego może 

być inspirujące?

Szkolenie dla nauczczycieli szkół ponadpodstawowych

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wypełnienie zgłoszenia on-line www.ostroleka.mscdn.pl

w zakładce  szkolenia / zapisy

Kompetencje społeczne w czasie pandemii - reintegracja zespołu 

klasowego ( szkolenie dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych)

Termin płatności/dzień przed szkoleniem. Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie.

W przypadku zmiany terminu szkolenia MSCDN powiadomi telefonicznie  uczestników

EDUKACJA ZAWODOWA

Wykorzystanie TIK w pracy zdalnej nauczyciela-kształcenie na 

odległość

TIK I NOWOCZESNE TECHNIKI KSZTAŁCENIA W EDUKACJI

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia: ważne zadanie edukacyjne 

szkoły - cz. II

Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia: ważne zadanie edukacyjne 

szkoły - cz. I

EDUKACJA ZDROWOTNA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

Tradycyjna czy otwarta? Katecheza po synodzie

Psycholog i pedagog na starcie

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie w edukacji 

wczesnoszkolnej

Anioły z powertexu

Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież. 

Zjawisko fonoholizmu w świetle najnowszych badań

Mazowiecki Program Stypendialny dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka.

Szkolenie online skierowane do stypendystów, rodziców i opiekunów 

stypendystów. 
O konkretnym terminie poinformujemy za pomocą SMS

Myślenie wizualne w edukacji małych dzieci

WYCHOWANIE OPIEKA PROFILAKTYKA

RELIGIA

MUZYKA,PLASTYKA,TECHNIKA

JĘZYKI OBCE

Grafika  dla nieGrafika czyli o tworzeniu własnych materiałów

 on-line

Testy online i inne pomysły na sprawdzenia wiedzy uczniów

Za progiem, czyli jak pomóc czwartoklasiście w nauce języka polskiego

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Kamishibai - innowacyjna metoda pracy z tekstem w wychowaniu 

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Matematyka jest wszędzie, czyli jak ciekawie i skutecznie uczycć matematyki

 w klasach 1 - 3 - zajęcia w terenie

Warsztat pracy nauczyciela  edukacji wczesnoszkolnej, diagnoza potrzeb nauczycieli

Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej  z uwzględnieniem 

rozpoznawania ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się

Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno - emocjonalne

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli i edukacji 

wczesnoszkolnej

Bądźmi ekologiczni! - rozwijanie świadomości i postaw przyjaznych środowisku

Jak oceniać, aby dobrze uczyć? - ocenianie kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej

25.11.2021r.- godz

08.06.2021r.- godz.
bezpłatnie

25 godzin

on-line 

stacjonarnie

Gry i zabawy dydaktyczne rozwijające myslenie matematyczne uczniów w edukacji 

wczesnoszkolnej

Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb edukacji wczesnoszkolnej


