Niezbędnik nauczyciela matematyki

Niezbędnik nauczyciela matematyki – cykl seminariów dla nauczycieli matematyki w ramach
projektu Nauczyciel na starcie.
Celem seminariów jest doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli rozpoczynających
pracę, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualizacji procesu nauczania oraz stosowania
metod i narzędzi podnoszących jego efektywność.
Adresaci: nauczyciele matematyki wszystkich typów szkół i placówek, o stażu pracy od 0 do 3
lat.
SEMINARIA PRZEDMIOTOWE 25 godz. (5 spotkań po 5 godz.) Tematy seminariów:
1. Realizacja nowej podstawy programowej z matematyki.
2. Ocenianie wspierające proces uczenia (się).
3. Dobra lekcja matematyki.
4. Metody angażujące uczniów.
5. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu matematyki.
Terminy spotkań: 05. marca, godz. 15:00-19:00, 24. marca, godz. 15:00-19:00, 16. kwietnia,
godz. 15:00-19:00, 28. kwietnia, godz. 15:00-19:00, 12. maja, godz. 15:00-19:00,
Miejsce: MSCDN Wydział w Radomiu, ul. Kościuszki 5A.
Prowadzące: Grażyna Śleszyńska, Maria Bakuła, Katarzyna Kobylińska
Grażyna Śleszyńska – nauczyciel konsultant MSCDN w Radomiu; doświadczona edukatorka,
wieloletnia nauczycielka matematyki; autorka i realizatorka licznych form doskonalenia
nauczycieli z zakresu metodyki i dydaktyki matematyki w tym wykorzystania technologii
informatycznych oraz programów komputerowych na lekcjach matematyki; autorka i realizatorka
licznych kursów e-learningowych, wieloletni egzaminator (także weryfikator) OKE Warszawa;
członek zespołu ds. realizacji projektu "Połowa drogi" (zarządzenie MKO); autorka licznych
publikacji metodycznych m.in. poświęconych diagnozowaniu umiejętności matematycznych
uczniów.
Maria Bakuła – nauczyciel konsultant MSCDN w Radomiu; wieloletni nauczyciel matematyki na
wszystkich poziomach edukacyjnych i doradca metodyczny; egzaminator OKE Warszawa w
zakresie egzaminu z matematyki w gimnazjum; ekspert ds. awansu zawodowego; autorka i
współautorka testów kompetencji, wymagań edukacyjnych uczniów, indywidualnego szkolnego
programu nauczania z matematyki; recenzent opracowań nauczycielskich programów
nauczania, testów kompetencji, publikacji nauczycielskich; specjalizuje się w pracy z uczniem
zdolnym metodą projektu.
Katarzyna Kobylińska – doradca metodyczny MSCDN w Radomiu; nauczyciel matematyki w
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PSP nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu, egzaminator i weryfikator OKE w
Warszawie, Udział w seminariach jest bezpłatny. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność
zgłoszeń. Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej.
Zapisy pod linkiem https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/16720/o//w/Radom .
Szczegółowych informacji udziela kierownik szkolenia – Grażyna Śleszyńska e-mail:
grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl tel.: (48) 362 15 79 pn.-pt. w godz.: 9.00 – 14.00.
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