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

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

w okresie styczeń — marzec 2019 r.

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

Lp.

Tematyka szkolenia – wszystkie obszary

Liczba
godzin
5

Adresaci

Termin/Opłata
Kierownik szkolenia

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
oraz inni zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
oraz inni zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele matematyki wszystkich typów
szkół
Nauczyciele matematyki wszystkich typów
szkół

22.01.2019 r./ bezpłatnie
M. Jonczak
26.02.2019 r./ bezpłatnie
M. Jonczak
14.01.2019 r./ bezpłatnie
M. Jonczak
19.03.2019 r./ bezpłatnie
M. Jonczak

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych
oraz inni zainteresowani nauczyciele
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
szkół podstawowych
Nauczyciele przyrody, biologii, chemii, fizyki
szkół podstawowych
Nauczyciele fizyki w szkole podstawowej

1.

Sztuka dowodzenia

2.

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

5

3.

Geometria kartki papieru

5

4.

5

5.

Łamigłówki logiczno-matematyczne – realizacja nowej
podstawy programowej
Rozwiązywanie zadań tekstowych - schematy czy strategie?

10

6.

Programowanie w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

5

7.

Modułowe Pracownie Przyrodnicze w praktyce

10

8.

Laboratorium aktywnego nauczyciela edukacji przyrodniczej

10

9.

Geoinformacja w edukacji szkolnej

8

Nauczyciele geografii, biologii, przyrody
w szkole podstawowej

luty/marzec 2019 r./ bezpłatnie
M. Jonczak
25.02.2019 r./ bezpłatnie
M. Sykut
13.03. – 18.03.2019 r./ bezpłatnie
M. Sykut
23.02. – 09.03.2019 r./ bezpłatnie
T. Stryjewska
16.03.2019 r./ 50 zł
T. Stryjewska

10

Nauczyciele geografii w szkole
ponadpodstawowej i inni zainteresowani

22.03. – 30.03.2019 r./ 50 zł
T. Stryjewska

11. Jak motywować ucznia szkoły podstawowej do wyboru
edukacji zawodowej?
12. Planowanie dydaktyczne w szkole zawodowej w świetle
zmian od roku szkolnego 2019/2020
13. Rola biblioteki szkolnej w kontekście realizacji nowej
podstawy programowej
14. Wokół matury z języka polskiego

5

Doradcy zawodowi, pedagodzy, psycholodzy,
wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi

25.03.2019 r./ bezpłatnie
E. Nyga

5

Nauczyciele kształcenia zawodowego

10.04.2019 r./ bezpłatnie
E. Nyga

5

Dyrektorzy szkół, nauczyciele bibliotekarze,
nauczyciele przedmiotów

11.03.2019 r./ bezpłatnie
K. Szymańska

3

Nauczyciele języka polskiego szkół
ponadpodstawowych, osoby zainteresowane

25.03.2019 r./ 30 zł
K. Szymańska

15. Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób
na przekazywanie wiedzy

10

20.02. – 27.02.2019 r./ bezpłatnie
K. Szymańska

16. Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka na lekcji
języka obcego, czyli sposób na skuteczniejsze uczenie się
17. Język obcy jest OK, czyli ocenianie kształtujące na lekcji
języka obcego

5

Nauczyciele szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, nauczyciele biblioteki,
osoby zainteresowane
Nauczyciele języków obcych

5

Nauczyciele języków obcych

01.03.2019 r./ bezpłatnie
A. Majewska

18. „Papierowy teatrzyk" Kamishibai jako narzędzie do
kreatywnych działań z uczniami na lekcjach języka obcego

5

Nauczyciele języków obcych

11.02.2019 r./ bezpłatnie
A. Majewska

19. Terapia ręki w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
20. Sposoby komunikacji w pracy z dziećmi niemówiącymi
i z trudnościami w porozumiewaniu się

10

Nauczyciele wszystkich typów szkół
i placówek

02.03.2019 r./ 60 zł
A. Sacherska

8

Nauczyciele, specjaliści pracujący z dziećmi ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

16.03.2019 r./ 50 zł
A. Sacherska

Prowadzący: dr Wojciech Pokojski Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych UW

10. Geoinformacja w edukacji szkolnej
Prowadzący: dr Wojciech Pokojski Wydział Geografii i Studiów
Regionalnych UW

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu:
www.facebook.com/MscdnWydzialWCiechanowie

18.02.2019 r./ bezpłatnie
A. Majewska

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

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA

w okresie styczeń — marzec 2019 r.

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

Lp.

Tematyka szkolenia – wszystkie obszary

21. Uczeń z problemami emocjonalnymi

Liczba
godzin
4

Adresaci

Termin/Opłata
Kierownik szkolenia

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,
psycholodzy, terapeuci

21.01.2019 r./ bezpłatnie
M. Matuszewska

22. Realizacja zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem różnych
technik terapeutycznych
23. Indywidualizacja pracy wspierająca ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
24. Trening umiejętności społecznych dzieci z autyzmem i ZA
w oparciu o analizę zachowania
25. Programowanie tekstowe z Pythonem w kl.VII – VIII

15

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,
psycholodzy, terapeuci

16.02. – 23.02.2019 r./ 60 zł
M. Matuszewska

6

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,
psycholodzy, terapeuci

21.02.2019 r./ bezpłatnie
M. Matuszewska

8

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,
psycholodzy, terapeuci

02.03.2019 r./ 60 zł
M. Matuszewska

15

Nauczyciele informatyki

14.02; 19.02; 26.02.2019 r./ bezpłatnie
S. Szulc

26. Grafika żółwia w Pythonie

10

Nauczyciele informatyki

05.03. – 12.03.2019 r./ bezpłatnie
S. Szulc

27. Programowanie tekstowe z Pythonem w kl. VII – VIII dla
średniozaawansowanych
28. Implementacja algorytmów w Scratchu –
dla zaawansowanych
29. Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

15

Nauczyciele informatyki

18.02; 21.02; 25.02.2019 r./ bezpłatnie
S. Szulc

15

Nauczyciele informatyki

28.02; 04.03; 07.03.2019 r./ bezpłatnie
S. Szulc

5

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

30. Diagnoza pedagogiczna w edukacji wczesnoszkolnej
z uwzględnieniem rozpoznawania ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się
31. Lapbooki – alternatywa dla wykładów i tradycyjnych zadań
szkolnych
32. Praca z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej
w przedszkolu i klasach I – III
33. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej

10

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

21.02.2019 r./ bezpłatnie
E. Osiecka
18.02.2019 r./ bezpłatnie
E. Osiecka

5

Nauczyciele wszystkich przedmiotów
i wszystkich etapów edukacyjnych

26.02.2019 r./ bezpłatnie
E. Osiecka

5

Nauczyciele wychowania przedszkolnego
i edukacji wczesnoszkolnej

15.03.2019 r./ 30 zł
E. Osiecka

14

Nauczyciele szkół podstawowych

29-30.03.2019 r./ 350 zł
E. Osiecka

34. Samookaleczenia – czy to na pewno moda?

5

Nauczyciele, dyrektorzy, pedagodzy,
psychologowie, terapeuci

07.03.2019 r./ bezpłatnie
M. Matuszewska

35. Ewaluacja w szkole/placówce oświatowej

15

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele

luty/marzec 2019 r./ bezpłatnie
J. Janosz

36. Prawo oświatowe w praktyce szkolnej

5

Nauczyciele szkół/placówek oświatowych

37. Kultura bezpieczeństwa w szkole

5

38. Opiekun stażu nauczyciela

10

39. Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

210

Dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek
oświatowych
Opiekunowie stażu, nauczyciele
zainteresowani pełnieniem funkcji opiekuna
stażu
Nauczyciele zainteresowani uzyskaniem
kwalifikacji niezbędnych na stanowisku
dyrektora szkoły oraz na innych stanowiskach
kierowniczych.
Kadra kierownicza szkół i placówek
kształcących w zawodzie

20.03.2019 r./ 30 zł
J. Janosz
marzec/kwiecień 2019 r./ bezpłatnie
J. Janosz
marzec 2019 r./ bezpłatnie
J. Janosz

(uczestnicy otrzymają pakiet edukacyjny – 10 zeszytów ze scenariuszami)

40. Kształcenie zawodowe – planowanie i organizowanie roku
szkolnego 2019/2020
• KONFERENCJA
41. Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole
• KONFERENCJA

Zapraszamy do odwiedzania naszego profilu:
www.facebook.com/MscdnWydzialWCiechanowie

4
3

Nauczyciele, logopedzi, psycholodzy,
pedagodzy

11.05.2019 r. – 16.03.2020 r./ 1500 zł
J. Janosz

06.03.2019 r./ bezpłatnie
E. Nyga
14.03.2019 r./ bezpłatnie
A. Sacherska

