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Nazwa Główne zagadnienia  Adresaci Doradca Termin/Zapisy 

 

Pasjonująca fizyka  
i fascynująca astronomia 

 

Narzędzia diagnostyczne 
wspomagające sprawdzanie 
wiedzy i umiejętności uczniów z 
zakresu fizyki w kształceniu 
stacjonarnym i na odległość. 
Dobór i adaptacja programów 
nauczania pod kątem podstawy 
programowej, a także 
indywidualizacji pracy na lekcjach 
fizyki w szkole podstawowej i 
ponadpodstawowej. 
Dobre praktyki – bazarek wymiany 
doświadczeń. 
Astronomia w szkole podstawowej 
i ponadpodstawowej. 
Myślenie projektowe w szkole. 

nauczyciele fizyki 
 Sławomir 
Miernicki 

styczeń-grudzień  
2021 r. 

 
zapisz się  

"eTwinningowe inspiracje"  

Dzielenie się doświadczeniami, 
wzajemne wspieranie oraz 
rozwijanie umiejętności 
wykorzystania projektów 
eTwinning i związanych z nimi 
narzędzi TIK w nauczaniu/uczeniu 
się języków obcych. 

nauczyciele języków 
obcych wszystkich 
typów szkół 

Katarzyna Drabarek 

1.02.2021 – 30.06.2021 
 

zapisz się 
 

Zajęcia rewalidacyjne – 
efektywna forma rozwoju 
ucznia niepełnosprawnego 

Nabywanie wiedzy i 

doświadczenia w obszarze 

efektywnych form wsparcia 

rozwoju ucznia 

nauczyciele,  

pedagodzy specjalni 

realizujący zajęcia 

rewalidacyjne z 

Agata Polańska/ 
Agata Rogalska 

 
 
 
 
 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18747/o/w/Siedlce
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18626/o/w/Siedlce
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niepełnosprawnego oraz 

upowszechnianie różnorodnych 

form pracy i założeń 

metodycznych organizacji zajęć 

rewalidacyjnych z uczniem 

niepełnosprawnym. 

Spotkania z ekspertami, warsztaty 

metodyczne, prezentacja dobrych 

praktyk, dyskusje wokół 

zagadnień, forum wymiany 

doświadczeń, pomysłów, 

spostrzeżeń i własnych propozycji 

metodycznych.  

uczniami 

posiadającymi 

orzeczenia o 

potrzebie kształcenia 

specjalnego 

zapisz się  

Efektywna i efektowna praca 
nauczycieli biologii 
 

Wzbogacanie warsztatu pracy 

nauczyciela biologii, dzielenie się 

wiedzą, doświadczeniem - dobre 

praktyki.  

Wzajemne wspieranie się oraz 

rozwijanie umiejętności 

potrzebnych do prowadzenia zajęć 

biologii.            

nauczyciele biologii 
wszystkich typów 
szkół 

Małgorzata 
Maraszek 

 

 

 

styczeń - grudzień 2021 r. 

zapisz się  
 

Aktywni wuefiści 

Dzielenie się doświadczeniem, 
wiedzą, wzajemne wspieranie oraz 
rozwijanie umiejętności 
potrzebnych do prowadzenia zajęć 
wychowania fizycznego i zajęć 
dodatkowych. 

nauczyciele 
wychowania 
fizycznego 
wszystkich typów 
szkół 

Arkadiusz Sitek 

styczeń-grudzień 2021r. 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres  

arkadiusz.sitek@mscdn.edu.pl 

(proszę podać: imię i nazwisko, szkoła, 
placówka, nr telefonu) 

https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18878/o/w/Siedlce
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18797/o/w/Siedlce
mailto:iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl
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 TworzyMY czyli sztuczki ze 
sztuką   

Warsztat nauczyciela 
przedmiotów artystycznych w 
czasach pandemii. 
Sztuka lekarstwem dla nauczyciela 
i ucznia. 
Inspiracje do zajęć artystycznych 
(plastycznych, muzycznych) - 
dobre praktyki. 
 

nauczyciele plastyki, 
muzyki, edukacji 
plastycznej, 
muzycznej, zajęć 
pozalekcyjnych, 
wszyscy 
zainteresowani 
działalnością 
artystyczną  

Aleksandra 
Banach/ 
Agnieszka Szymani 

25 listopada 2020 –  
30 czerwca 2021 

 
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres  

agnieszka.szymani@mscdn.edu.pl  

(proszę podać: imię i nazwisko, szkoła, 

placówka, nr telefonu). 

  

 

 

Cyfrowy piórnik nauczyciela 
języka obcego 

Poznanie nowych narzędzi 
cyfrowych i ich potencjału 
edukacyjnego; zwiększenie 
świadomości w zakresie legalnego 
i bezpiecznego stosowania TIK; 
pogłębienie umiejętności 
wdrażania TIK w zajęcia z 
uczniami; opracowanie katalogu 
narzędzi przydatnych w nauczaniu 
języków obcych. 
 

Nauczyciele języków 
obcych szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

Iwona 
Moczydłowska/ 
Anna Woźniak/ 
Katarzyna Drabarek 

Zgłoszenia do końca września 2020 r. 
(Zgłoszenia proszę przesłać mailem na 

adres 
iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl 

(proszę podać: imię i nazwisko, szkoła, 
język nauczany, nr telefonu). 

Edukacja polonistyczna - 
wymagania egzaminacyjne 
Matura 2021 

 

Dzielenie się doświadczeniami 

 i materiałami, wspieranie się  

oraz rozwijanie umiejętności 

potrzebnych w nauczaniu języka 

polskiego w czasie edukacji 

stacjonarnej i zdalnej. 

Przygotowywanie uczniów  

do egzaminu maturalnego  

Nauczyciele języka 
polskiego, szkoły 
ponadpodstawowe 

Bożena Czarnecka 
– Akus/ 
Magdalena 
Olszewska 

styczeń - czerwiec 2021 roku 
Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

bozena.czarnecka@mscdn.edu.pl  
magdalen.olszewska@mscdn.edu.pl   

 

mailto:iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl
mailto:iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl
mailto:bozena.czarnecka@mscdn.edu.pl
mailto:magdalen.olszewska@mscdn.edu.pl
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z wykorzystaniem zróżnicowanych 

narzędzi i metod. 

 

Edukacja polonistyczna - 
egzamin ósmoklasisty z 
języka polskiego w 2021 roku 

 

Dzielenie się doświadczeniami  

i materiałami, wspieranie się  

oraz rozwijanie umiejętności 

potrzebnych w nauczaniu języka 

polskiego w czasie edukacji 

stacjonarnej i zdalnej. 

Przygotowywanie uczniów  

do egzaminu ósmoklasisty  

z wykorzystaniem zróżnicowanych 

narzędzi i metod. 

Nauczyciele języka 
polskiego, szkoły 
podstawowe 

Bożena Czarnecka 
– Akus/ 
Magdalena 
Olszewska 

styczeń - czerwiec 2021 roku 
Zgłoszenia można przesyłać na adres: 

bozena.czarnecka@mscdn.edu.pl 
magdalen.olszewska@mscdn.edu.pl 

Szkolni Pasjonaci 

Głównym celem sieci jest grupowe 
wypracowanie rozwiązań w 
zakresie wsparcia nauczycieli w 
stosowaniu modelu   hybrydowej 
pracy z uczniami w wieku 
wczesnoszkolnym.  
 Cele sieci będą realizowane 
poprzez dzielenie się wiedzą na 
platformie e-learningowej (czat, 
forum, materiały dydaktyczne, 
filmy).  

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 

Agnieszka Urbanek  

 

 

 

 

zapisz się  

 Kreatywne przedszkole 

Wspólne rozwiązywanie 
problemów, dzielenie się 
pomysłami, spostrzeżeniami, 
propozycjami, a przede wszystkim 
doświadczeniem.  

nauczyciele 
wychowania 
przedszkolnego 

Mariola 
Pieńkowska/Beata 
Bentkowska 

styczeń - czerwiec 2021r.  
zapisz się  

mailto:bozena.czarnecka@mscdn.edu.pl
mailto:magdalen.olszewska@mscdn.edu.pl
https://moodle2016.mscdn.pl/login/index.php
https://system.mscdn.pl/zewnetrzne/zgloszenie/id/18885/o/w/Siedlce
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Proponowana tematyka spotkań: 
1.Współpraca  z rodzicami- 
budowanie zaufania 
2.Zima  w przedszkolu 
3.Obserwacja  dziecka wstępem 
do diagnozy i wsparcia 
4.Razem możemy więcej- 
wymiana doświadczeń, ciekawych 
rozwiązań 5.Rozwijanie 
 kreatywności dzieci 

Ciekawa matematyka- 
inspiracją do pracy z uczniem 
 
 
 
 
 
 
 

Wzbogacanie warsztatu pracy 
nauczyciela matematyki. 
Kształcenie kompetencji 
matematycznych, dzielenie się 
dobrymi praktykami. 
Wspólne poszukiwanie rozwiązań 
w zakresie zdalnego nauczania  
i oceniania uczniów. 
Udział w sieci jest bezpłatny. Po 
zakończeniu szkolenia nauczyciele 
otrzymają potwierdzenia. 

nauczyciele 
matematyki 

Katarzyna 
Chmielewska 

listopad- czerwiec 2021r. 
 

Zgłoszenia proszę przesłać mailem na 

adres  

katarzyna.chmielewska@mscdn.edu.pl  

(imię i nazwisko, szkoła, placówka, nr 

telefonu). 

 
 

Rozmawiać i poznawać- 
warsztat pedagogów 
szkolnych. 

Głównym celem sieci jest 
doradztwo, współpraca i 
doskonalenie warsztatu pracy 
pedagogów szkolnych, dzielenie 
się doświadczeniem, wiedzą i 
umiejętnościami w pokonywaniu 
trudności dydaktycznych i 
wychowawczych, a także realizacja 
zadań pedagoga szkolnego w 
formie stacjonarnej i zdalnej. 

pedagodzy szkolni Ewa Matyszczyk 

styczeń-czerwiec 2021 r.  
 

Zgłoszenia można przesyłać na 
adres ewa.matyszczyk@mscdn.edu.pl 

 
(imię i nazwisko, szkoła, placówka, nr 

telefonu) 

mailto:iwona.moczydlowska@mscdn.edu.pl
mailto:adres:ewa.matyszczyk@mscdn.edu.pl
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Rozwój i awans zawodowy 
nauczyciela 

Wsparcie nauczycieli realizujących 
staż na poszczególne stopnie 
awansu zawodowego 

zainteresowani 
nauczyciele 

Elżbieta Michalak 
wrzesień 2020 r. - grudzień 2021 r.  

Przy kawie o prawie  

Wspólne poznawanie nowych 
ustaw i rozporządzeń oraz 
dzielenie się dobrymi praktykami 
we wprowadzaniu ich w życie. 

kadra kierownicza 
szkół i placówek 

Sławomir Mikiciuk 

wrzesień 2020 r. - grudzień 2021 r. 

Formy i metody pracy  
z uczniami w edukacji 
finansowej 

Podniesienie jakości prowadzenia 
zajęć edukacyjnych w zakresie 
edukacji finansowej w szkole 
średniej. 

nauczyciele podstaw 
przedsiębiorczości, 
ekonomicznych 
przedmiotów 
zawodowych 

Grażyna Lech 

wrzesień 2020 r. - grudzień 2021 r. 


