
 Liczba godz./forma Prowadzący Termin Cena

4 godziny/konferencja

on-line platforma Zoom
 dr Elżbieta Gajek

22.09.2021r.

godz.15.00 - 18.15
bezpłatnie

5 godzin /konferencja 

on-line na platformie 

Zoom

Joanna Berner

Marian Pacholak

 Anna Koronka

06.10.2021r. - godz. 15.00 bezpłatnie

4 godziny /on-line dr hab. K.Samsel UW
07.10.2021r.

 godz.15.00 - 18.30
bezpłatnie

32 godzin /kurs 

doskonalący 

 hybrydowy

 szczegółowych informacji 

udziela kierownik szkolenia

Tadeusz Olszewski

wrzesień - nabór bezpłatnie

50 godzin/kurs 

doskonalący
Zespół polonistów

01.10.2021r. - 30.04.2022r.
bezpłatnie

15 godzin/warsztaty 

on-line platforma Moodle
Iwona Krzemińska 20.09.2021r. - 08.10.2021r. bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Iwona Krzemińska

21.10.2021r.  

godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

50 godzin /kurs 

doskonalący

on-line 

Zespół matematyków 01.10.2021r. - 30.04.2022r. bezpłatnie

ZARZĄDZANIE, JAKOŚĆ PRACY SZKOŁY, AWANS ZAWODOWY

BIBLIOTEKA

Wrzesień - Październik 2021

Kreatywnie w bibliotece - analiza obrazu jako pomysł na promocję księgozbioru z 

działu: sztuka

Zdalnie i realnie . Jak wykorzystać doswiadczenia nauczania zdalnego języków 

obcych podczas lekcji stacjonarnych ?

Nauczyciel polonista na starcie 

Jak kształcić świadomość językową ucznia na lekcjach języka polskiego?

Literaccy patroni roku 2021r. O wartościach i normach etycznych ważnych dla 

kondycjii współczesnego człowieka

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Nauczyciel matematyki na starcie

EDUKACJA   HUMANISTYCZNA

Dyrektor na Starcie

kurs doskonalący 32 godziny - w wersji hybrydowej  

10.2021r. - 04.2021r. - nabór we wrześniu

KONFERENCJE

Wydział w Ostrołęce

www.mscdn.edu.pl

Mazowieckie Samorzadowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Piłsudskiego 38, 07- 410 Ostrołęka

Matura  z matematyki w kontekście nowej podstawy programowej -  konferencja we 

współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Warszawie

tel.29 74 44 120. fax. 29 74 44 130

ZAPRASZAMY  NA SZKOLENIA

Temat szkolenia

http://www.mscdn.edu.pl/


10 godzin/seminarium on-

line platforma Zoom

dr Waldemar Pompe

dr Arkadiusz Męcel

Łukasz Bożyk

23.09.2021r. - 3 godz. 17.00 -

19.15

29.09.2021r. - 3 godz. 17.00 -

19.15

07.10.2021r. - 4 godz. 17.00 - 

20.00

bezpłatnie

50 godzin / kurs 

doskonalący Zespół edukacji przyrodniczej październik bezpłatnie

5 godzin/warsztaty
Katarzyna Małkowska- Gąska

25.10.2021r.

godz.15.00 -19.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Grzegorz Wawrecki

07.10.2021r. 

 godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Piotr Dzwoniarek

09.10.2021r. 

 godz.10.00-14.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty Ewa Tarnowska                     

Delta Optical

zapisy po 15.09.2021r.
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty Katarzyna Małkowska- Gąska
28.09.2021r.                          

godz. 15.00 -19.00
bezpłatnie

50 godzin /kurs 

doskonalący
Zespół  przedmiotowy języków 

obcych
01.10.2021r.- 30.04.2022r. bezpłatnie

4 godziny /warsztaty 

on-line platforma Zoom
Małgorzata Kaczmarczyk

18.10.2021r.          

godz.16.30 - 19.30
bezpłatnie

4 godziny /warsztaty 

on-line platforma Zoom
Marcin Jaroszewski

11.10.2021r. 

godz.16.00 - 19.15
bezpłatnie

50 godzin/kurs 

doskonalący

Zespół edukacji 

wczesnoszkolnej

01.10.2021r. - 30.04.2022r.
bezpłatnie

50 godzin/kurs 

doskonalący

Zespół  wychowania 

przedszkolnego

01.10.2021r. - 30.04.2022r.
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty     Marzena Balcerzak 21.09.2021r. 

godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie

Nauczyciel wychowania przedszkolnego na starcie

Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów przyrodniczych - wykorzystanie 

narząędzi i aplikacji TIK na zajęciach lekcyjnych forma motywowania uczniów do 

uczenia się

Metoda naukowa w nauczaniu chemii w szkole podstawowej

Projektowanie pracy ucznia uzdolnionego matematycznie

Realizacja nowej podstawy programowej edukacji przyrodniczej. Rola zajęć 

terenowych i wycieczek przedmiotowych w procesie dydaktycznym

JĘZYKI OBCE

Grafika  dla nieGrafika czyli o tworzeniu własnych materiałów

 on-line

Wykorzystanie filmów z konferencji TED na lekcjach języka angielskiego?

Jak motywować uczniów z wykorzystaniem technologii cyfrowych i bez nich?

EDUKACJA PRZYRODNICZA

Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na starcie

Nauczyciel języka obcego na starcie

Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej

Świat pod mikroskopem. Obserwacja młodego przyrodnika badacza.

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE, EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA



5 godzin/warsztaty
Marzena Balcerzak

23.09.2021r. 

godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

6 godzin /warsztaty

 4g. stacjonalnie + 2g.on-

line 

Marzena Balcerzak

Joanna Duszak

30.09.2021r. 

godz.15.00 - 18.00
bezpłatnie

10 godzin /warsztaty

on-line platforma Moodle
Anna Dziedzina 04.10.2021r. - 18.10.2021r. bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Marzena Balcerzak

12.10.2021r. 

godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

10 godzin 

on-line platforma Moodle 

i Zoom

Marzena Balcerzak

Marzena Dżuman
25.10.2021r. - 08.11.2021r. bezpłatnie

4 godzin /warsztaty

on-line Paweł Łaszkiewicz
19.10.2021r.

godz.15.00 -19.00
bezpłatnie

4 godzin /warsztaty Magdalena Kielewicz- 

Kaczyńska

21.10.2021r.

 godz.15.00 - 18.00
bezpłatnie

4 godzin /warsztaty Magdalena Kielewicz- 

Kaczyńska

28.10.2021r. 

 godz.15.00 - 18.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty

on-line Iwona Krzemińska
16.09.2021r. 

godz.15.00 -19.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Iwona Krzemińska

11.10.2021r.

 godz 15.00 - 19.00
bezpłatnie

5 godzin/warsztaty
Danuta Momot

22.10.2021r. 

godz15.00 - 19.00
51 zł

5 godziy /warsztaty Anna Gawlik

02.10.2021r.

godz.11.00 - 14.15

płatność po zebraniu grupy

36 zł 

+ 37 zł  

materiały na 

kompozycję

razem 73 zł

5 godzin /warsztaty Lucyna Grala

19.10.2021r.

godz.15.00 -19.00

płatność po zebraniu grupy

 36 zł

 + 27 zł 

materiały na 

biżuterię

razem 63 zł  

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

MUZYKA,PLASTYKA,TECHNIKA

WYCHOWANIE OPIEKA PROFILAKTYKA

RELIGIA

Stwórz pachnącą lekcję, czyli inspiracje plastyczne pobudzające zmysły

Skuteczny wychowawca - wspieranie rozwoju osobistego i rozpoznawanie potencjału 

uczniów

Praca z uczniem niepełnosprawnym w edukacji włączającej

Kreatywnie i innowacyjnie - książeczka elektroniczna w edukacji wczesnoszkolnej

Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje społeczno -  emocjonalne

Lapbooki - alternatywa dla wykładowców i tradycyjnych zadań szkolnych

Nauczanie religii w szkole wobec kryzysu relacji i więzi międzyludzkich po okresie 

izolacji społecznej

Symbole uroczystości Wszystkich Świętych

Kompetencje społeczne w czasie pandemii - reintegracja zespołu klasowego - 

wychowawcy klas IV-VIII szkół podstawowych

Kompetencje społeczne w czasie pandemii - reintegracja zespołu klasowego- 

wychowawycy klas IV - VIII szkół podstawowych

Lapbooki - alternatywa dla wykładowców i tradycyjnych zadań szkolnych

Metoda projektów w kształtowaniu kompetencji kluczowych dzieci w wieku 

przedszkolnym

Recyclingowa biżuteria 



4 godziny /warsztat

 on-line 

dr hab. Tomasz Frołowicz

Joanna Klonowska

15.09.2021r.

godz.17.00 - 20.00
bezpłatnie

4 godziny /warsztaty

  on-line 

dr hab. Tomasz Frołowicz

Joanna Klonowska

20.10.2021r.

godz.15.00 - 19.00
bezpłatnie

5 godzin /warsztaty
Sławomir Piwowarczyk

11.09.2021r. 

godz. 9.00 - 13.00                           
bezpłatnie

15 godzin /warsztaty

(10g stacjonarnie,           

5 g on-line)

Robert Otczyk

01.10.2021r.-godz.15.00 

stacjonarnie

08.10.2021r. - godz 15.00 

stacjonarnnie

09.10.2021r. - godz.9.00 online

81 zł

15 godzin /warsztaty 

on-line

platforma Moodle

Katarzyna Małkowska - Gąska 06.10.2021r. - 27.10.2021r. bezpłatnie

EDUKACJA ZAWODOWA

Termin płatności/dzień przed szkoleniem. Dowód wpłaty prosimy zabrać na szkolenie.

PKO BP 07 1020 1026 0000 1002 0232 8029

MSCDN ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa

Wydział w Ostrołęce z nazwą kursu oraz imieniem i nazwiskiem

Wpłaty na szkolenia prosimy dokonać na konto:

ABC programowania w Pythonie - pierwsze kroki

TIK I NOWOCZESNE TECHNIKI KSZTAŁCENIA W EDUKACJI

Program wychowania fizycznego w naszej szkole - poziom podstawowy

Jak Cię widzą…, czyli dokumentacja WF udostępniona uczniom, rodzicom i 

wychowawcom

EDUKACJA ZDROWOTNA I WYCHOWANIE FIZYCZNE

W przypadku zmiany terminu szkolenia MSCDN powiadomi telefonicznie  uczestników

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje wypełnienie zgłoszenia on-line www.ostroleka.mscdn.pl w zakładce  szkolenia / zapisy

Kompetencje społeczne w czasie pandemii - reintegracja zespołu klasowego

Grafika dla nieGrafika, czyli Canva dla edukacji


