#zostańwdomu Szkolenia online

Oferta szkoleń online MSCDN
Proponowane szkolenia zostaną przeprowadzone w wersji online, z wykorzystaniem
korespondencji mailowej, ClickMeetingu, na platformie Moodle, z wykorzystaniem pakietu Office
365 - aplikacji na smartfony i tablety w środowisku Android oraz iOS. Po zebraniu grupy, na
podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, zostanie wysłana informacja dotycząca
sposobu realizacji szkolenia wraz z kluczem dostępu (hasłem do kursu).
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów w formie pracy zdalnej gr. 3
Edukacja zawodowa
Współpraca w chmurze - jako metoda pracy nauczyciela szkolnictwa branżowego
Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Nauczyciel polonista na starcie
Języki obce
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie
wczesnoszkolnym
Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języka niemieckiego - Internetowe Forum
Germanistów
Plastyka, muzyka, technika
Narysowane zapamiętane - rysunkowa notatka, czyli sposób na przekazywanie wiedzy
Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
Kreatywnie i innowacyjnie - książeczka elektroniczna w edukacji wczesnoszkolnej
Kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia
Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie
wczesnoszkolnym
Kurs na kierownika wypoczynku
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Kurs na wychowawcę wypoczynku
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
w serwisie Edmodo dostępnym po zarejestrowaniu/zalogowaniu się. Uwaga: Edmodo
jest serwisem edukacyjnym. W grupie nie będą akceptowane osoby ukrywające się pod
pseudonimami.
Cyfrowy piórnik nauczyciela języka obcego
Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli języków
obcych. Dostęp ze strony
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/biezacawiecej1/id/17198/o//w/Siedlce . Aktualny kod
dostępu vsjihw
Zdalne nauczanie historii i wos
Międzywydziałowa mazowiecka sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli historii i wos.
Dostęp ze strony https://edmo.do/j/jrisn2. Aktualny kod dostępu 4ug7jj
na platformie Moodle
Szkolni Pasjonaci
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z rejonu działania
MSCDN Wydział w Siedlcach. Samodzielne zapisy lub
kontakt agnieszka.urbanek@mscdn.edu.pl
Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi
Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli języka polskiego z rejonu działania MSCDN Wydział
w Siedlcach.
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