Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
tel. 23 672 40 31 lub 506 200 544
www.ciechanow.mscdn.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

w okresie grudzień 2021 r. - luty 2022 r.

Pełną ofertę i szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie głównej MSCDN.
Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną: www.ciechanow.mscdn.pl zakładka: Zapisy na szkolenia.
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają indywidualne zaproszenia w formie elektronicznej.

Liczba
godzin/forma

Prowadzący

Termin

Cena

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 drogowskazem
dla edukacji.

3 godziny
konferencja on-line

Katarzyna Nowak
dr Monika Staszewicz
dr Dominka Walczak

07.12.2021 r.

bezpłatnie

Spójrz! Widzę nie patrząc. O profilaktyce wzroku i widzenia.

3 godziny
konferencja on-line

Specjaliści z tyflopedagogiki
przedstawiciele WOŚP

27.01.2022 r.

bezpłatnie

Język obcy zawodowy.

3 godziny
konferencja on-line

Aneta Gładys
Renata Kreft

23.02.2022 r.

bezpłatnie

18 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Dorota Bielas

05.02; 06.02;
26.02.2022 r.

120 zł

Konstruowanie zadań szkolnych i egzaminacyjnych w szkole
podstawowej i ponadpodstawowej.

3 godziny/warsztaty
on-line platforma Zoom

Robert Chamczyk

09.12.2021 r.

30 zł

Zbliżenia z literaturą- „Zemsta” Aleksandra Fredry.

4 godziny/warsztaty
on-line platforma Zoom

Temat szkolenia
KONFERENCJE

ROZWÓJ OSOBISTY
Poczucie własnej wartości nauczycieli jako jeden z czynników
kształtujących funkcjonowanie intrapsychiczne
i interpersonalne – warsztat.

EDUKACJA HUMANISTYCZNA

Pracownicy naukowi
placówek muzealnych;
K. Szymańska/A. Krusiewicz
Pracownicy naukowi
placówek muzealnych;
K. Szymańska/A. Krusiewicz
Pracownicy naukowi
placówek muzealnych;
K. Szymańska/A. Krusiewicz

13.12.2021 r.

bezpłatnie

Styczeń 2022 r.

bezpłatnie

23. 02.2022 r.

bezpłatnie

3 godziny/seminarium
on-line

dr hab. Tomasz Wites

06.12.2021 r.

bezpłatnie

5 godzin/warsztaty
stacjonarnie

Piotr Dzwoniarek

11.12.2021 r.

bezpłatnie

5 godzin/warsztaty
on-line

Maria Sykut

18.01.2022 r.

bezpłatnie

30 godzin/kurs on-line
platforma Moodle

Monika Miklaszewska
Teresa Stryjewska

03.01.2022 r.
25.02.2022 r.

bezpłatnie

Innowacje pedagogiczne w przedmiotach przyrodniczych autorski program nauczania.

5 godzin/warsztaty
on-line

Maria Sykut

11.01.2022 r.

bezpłatnie

Escape Room na matematyce.

10 godzin/warsztaty
stacjonarnie

Monika Miklaszewska

24.02.2022 r.
03.03.2022 r.

bezpłatnie

Cykliczny warsztat

Zbliżenia z literaturą- „Lalka” Bolesława Prusa.
Cykliczny warsztat

Zbliżenia z literaturą- „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Cykliczny warsztat

4 godziny/warsztaty
on-line platforma Zoom
4 godziny/warsztaty
on-line platforma Zoom

EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA
Czym jest i jak zmniejszyć ślad ekologiczny?
W ramach cyklu: Nauczanie problemowe na lekcjach geografii
w kontekście rozwiązywania konfliktów egzystencjalnych
i społecznych świata

Metoda naukowa w nauczaniu chemii w szkole
podstawowej.
Warsztat oparty na doświadczeniach - liczba miejsc ograniczona.

Metoda naukowa w nauczaniu biologii w szkole
podstawowej.
Warsztat oparty na doświadczeniach.

Praca metodą projektu edukacyjnego z wykorzystaniem
WebQuestu na zajęciach matematyki i przedmiotach
edukacji przyrodniczej.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Bajki pomagajki, czyli o mocy bajek czytanych
i opowiadanych dziecku.

5 godzin/warsztaty
on-line

Ewa Osiecka

04.01.2022 r.

bezpłatnie

Trudne emocje, trudne sytuacje, czyli jak pomóc sobie oraz
dziecku w trudnych sytuacjach.

5 godzin/warsztaty
stacjonarnie

Ewa Osiecka

17.01.2022 r.

bezpłatnie

Metoda Wspólnej Sprawy jako sposób na rozwiązywanie
niektórych problemów związanych z przemocą w szkole.

5 godzin/seminarium
on-line

Wiesława Machul
Anna Sacherska

13.12.2021 r.

bezpłatnie

Inteligencja emocjonalna - niedoceniany wymiar
w funkcjonowaniu szkolnym ucznia i nauczyciela.

5 godzin/seminarium
on-line

Wiesława Machul
Anna Sacherska

17.01.2022 r.

bezpłatnie

Uczenie uczniów najważniejszych umiejętności społecznych.

5 godzin/seminarium
on-line

Wiesława Machul
Anna Sacherska

luty-marzec
2022 r.

bezpłatnie

8 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Irena Mydlarz

26.02.2022 r.

70 zł

WYCHOWANIE, OPIEKA I PROFILAKTYKA

Profilaktyka agresji w szkole z uwzględnieniem wpływu
postawy nauczyciela.

Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli
Wydział w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. H. Sienkiewicza 33
tel. 23 672 40 31 lub 506 200 544
www.ciechanow.mscdn.pl

Liczba
godzin/forma

Prowadzący

Termin

Cena

18 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Wioletta Gębala

22.01.2022 r.
23.01.2022 r.

120 zł

40 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Dorota Bielas
Marta Matuszewska

od 04.01.2022 r.
do 22.03.2022 r.

120 zł

Wspieranie rozwoju osobistego uczniów poprzez
rozpoznawanie zdolności.

8 godzin/kurs
doskonalący
on-line platforma Zoom

Bożena Świderska-Szulc
Marcin Stępień

13.01.2022 r.
27.01.2022 r.

bezpłatnie

Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia
ze specjalnymi potrzebami.

8 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Agnieszka Palińska

22.01.2022 r.

70 zł

5 godzin/warsztaty
on-line

Bożena Klicka
Agata Maliszewska

23.02.2022 r.

bezpłatnie

8 godzin/warsztaty
on-line

Bożena Świderska-Szulc

08.02.2022 r.
15.02.2022 r.

bezpłatnie

Interaktywny konspekt katechezy.

2 godziny/forum
on-line platforma Zoom

Piotr Świercz

19.01.2022 r.

bezpłatnie

Jak wyświetlić prezentację w smartfonie ucznia?

3 godziny/forum
on-line platforma Zoom

Piotr Świercz

26.01.2022 r.

bezpłatnie

4 godziny/warsztaty
stacjonarnie

Hanna Długołęcka

01.12.2021 r.

bezpłatnie

8 godzin/kurs
doskonalący
stacjonarnie

Hanna Długołęcka

26.01.2022 r.
23.02.2022 r.

30 zł

15 godzin/kurs
doskonalący
on-line platforma Zoom

Stanisław Szulc

01.12; 06.12;
09.12.2021 r.

bezpłatnie

10 godzin/kurs
doskonalący
szkolenie stacjonarne

Stanisław Szulc

18.01.; 24.01.
2022 r.

bezpłatnie

5 godzin/warsztat
on-line platforma Zoom

Stanisław Szulc

21.02.2022 r.

bezpłatnie

Temat szkolenia
Program profilaktyczny "Unplugged".
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - doskonalenie
umiejętności wychowawczych.
Warsztat realizowany w formie 10 cotygodniowych spotkań

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

INNE
Lapbooki - alternatywa dla wykładów i tradycyjnych zadań
szkolnych.
Projekt: Szkoła ekologicznie zaangażowana

Twórczość w wirtualnym świecie. Tworzenie scenariuszy
zajęć twórczych.

RELIGIA

MUZYKA, PLASTYKA, TECHNIKA
Sztuka pomaga! Ćwiczenia plastyczne z elementami
arteterapii w pracy z dziećmi.
Uduchowiona plastyka, czyli wyrażanie siebie poprzez sztukę.

TIK I NOWOCZESNE TECHNIKI KSZTAŁCENIA W EDUKACJI
Uczymy programowania przez zabawę – Scratch w szkole.

Wykorzystanie robotów edukacyjnych na zajęciach z podstaw
programowania.

Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela.

DORADZTWO METODYCZNE
Cyfrowy niezbędnik nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Bożena Klicka

Czytać czy nie czytać. Oto jest pytanie!
Dobra współpraca z uczniami i rodzicami, czyli jak budować
zespół klasowy.
Innowacyjne i nowatorskie metody pracy z uczniami na
lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
Kreatywny Germanista - sieć współpracy i samokształcenia
dla nauczycieli języka niemieckiego.
Moda na aktywność fizyczną- sieć współpracy
i samokształcenia dla nauczycieli wychowania fizycznego.
Pasja tworzenia - przez Sztukę do rozwoju.
Z historią w tle... Jak nowocześnie i ciekawie uczyć historii
i WOS.
Trening Umiejętności Społecznych w praktyce.

Anna Chodkowska
Forum wymiany
doświadczeń w ramach
sieci współpracy
i samokształcenia
prowadzone przez
doradców
metodycznych
i ekspertów
zewnętrznych.
Spotkania realizowane
on-line/stacjonarnie
oraz na platformie
Moodle

Marcin Stępień

Agata Maliszewska

Renata Kreft

12.01.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

12.01.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

19.01.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

12.01.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

08.12.2021 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

15.12.2021 r.

bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

Barbara Chełmińska

kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

bezpłatnie

Hanna Długołęcka

cykliczne spotkania
raz w miesiącu

bezpłatnie

Marzena Kołakowska

Sylwia Parólska

08.12.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

02.12.2022 r.
kolejne cykliczne
spotkania raz w miesiącu

bezpłatnie

bezpłatnie

Osoby zainteresowane proponowaną powyżej tematyką proszone są o wypełnienie zgłoszenia on-line poprzez stronę: www.ciechanow.mscdn.pl
Szczegółowe informacje dot. formy doskonalenia, w tym dane do ewentualnej płatności, zostaną przekazane bezpośrednio przed szkoleniem
na adresy e-mailowe podane przy zgłoszeniu.

