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Szanowni Państwo,  
Zapraszamy chętnych nauczycieli konsultantów oraz doradców metodycznych ds. matematyki  
do udziału oraz współorganizacji sieci 

Matematyka w roli głównej - sieć współpracy i samokształcenia dla doradców metodycznych  
i nauczycieli konsultantów. 

Celem sieci współpracy i samokształcenia jest wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela konsultanta 
oraz doradcy metodycznego, dzielenie się dobrymi praktykami, wspólne poszukiwanie rozwiązań w 
zakresie nauczania i oceniania uczniów.  

Adresaci: nauczyciele konsultanci oraz doradcy metodyczni ds. matematyki z placówek doskonalenia 
nauczycieli na terenie kraju. 

 Treści: nowoczesne prowadzenie szkoleń dla nauczycieli matematyki z wykorzystaniem aplikacji 
internetowych i zasobów sieci, kształcenie kompetencji matematycznych poprzez kreatywne 
uczenie (się) matematyki, przykłady dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie 
prowadzenia szkoleń dla nauczycieli matematyki oraz realizowania zadań doradcy metodycznego. 

 Miejsce spotkań: Platforma Moodle MSCDN oraz aplikacja ZOOM MSCDN. 

 Liczba godzin: 30. 

Działania w sieci  

Spotkanie organizacyjne* 
8.03.2023 r.  

godz. 12:00 – 14:00 

Spotkanie robocze* 
26.04.2023 r.  

godz. 12:00 – 14:00 

Spotkanie podsumowujące* 
14.06.2023 r.  

godz. 12:00 – 14:00 

Integracja uczestników sieci 

Rozpoznanie potrzeb i zasobów 

Ustalenie celów, harmonogramu 

pracy i działań na platformie 

Spotkanie z ekspertem 

 Dzielenie się uczestników sieci 

doświadczeniami i dobrymi 

praktykami  

 Tworzenie nowych rozwiązań 

 Spotkanie z ekspertem 

 Podsumowanie i omówienie pracy 

sieci 

 Zaplanowanie promocji  

i sposobów udostępniania 

wypracowanych rozwiązań  

 Ewaluacja 

*Spotkania odbędą się w formie online. Linki do spotkań będą dostępne TYLKO w sieci na platformie 
Moodle MSCDN.  

Kod dostępu do sieci wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle MSCDN dostaną zapisani 
uczestnicy osobnym mailem (na kilka dni przed uruchomieniem sieci). 

Działania na platformie Moodle MSCDN pomiędzy spotkaniami: 
 dyskusje, wymiana informacji i spostrzeżeń dotyczących tematyki sieci; 
 dyskusje tematyczne nad wspólnie tworzonymi rozwiązaniami; 
 publikacja efektów pracy; 
 dzielenie się zasobami użytecznymi dla uczestników sieci (zamieszczanie dokumentów, filmów, 

prezentacji, zdjęć itp.). 
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Udział w sieci jest bezpłatny.  

Termin rozpoczęcia działań - 1 marca 2023 r. 

Termin zakończenia działań - 16 czerwca 2023 r. 

O udziale w sieci decyduje kolejność zgłoszeń.  

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 28 lutego 2023 r.  

 - link do zapisów. 

Sieć jest realizowana przy współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji. 

Szczegółowych informacji udziela koordynatorka sieci – Beata Wąsowska-Narojczyk 

e-mail: beata.wasowska-narojczyk@mscdn.edu.pl tel.: (22) 536-60-37 pn.-pt. w godz.: 9.00 -14.00. 
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