MSCDN Wydział w Ostrołęce
ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka
www.ostroleka.mscdn.pl
Nazwa szkolenia

Oferta do: 28-11-2020
Forma
liczba godzin

Zgłoszenia
do:

Cena

online
10 godz.

02-10-2020

wg zasad
MSCDN

08-11-2020

bezpłatnie

05-10-2020

bezpłatnie

26-10-2020

bezpłatnie

Biblioteka w szkole
Narzędzia cyfrowe w pracy nauczyciela bibliotekarza
E- learning
Przewidywany okres realizacji:
05-10-2020 -> 16-10-2020

Edukacja przyrodnicza
Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów
przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji
TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania
uczniów do uczenia się

warsztaty
metodyczne
10 godz.

zajęcia on-line
Termin(y) zajęć:
09-11-2020,

Przygoda z komputerem na zajęciach przedmiotów
przyrodniczych – wykorzystanie narzędzi i aplikacji
TIK na zajęciach lekcyjnych formą motywowania
uczniów do uczenia się

forum
10 godz.

szkolenie on-line
Termin(y) zajęć:
05-10-2020,

Wykorzystanie narzędzi TIK w dydaktyce
przedmiotów przyrodniczych. ZaTiKowana geografia
Termin(y) zajęć:
27-10-2020,

warsztaty
metodyczne
4 godz.

Język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze
Edukacja polonistyczna w erze cyfryzacji
E- learning
Przewidywany okres realizacji:
05-10-2020 -> 16-10-2020

Legalne TIKowanie na lekcjach historii i wos
Termin(y) zajęć:
26-10-2020,

online
10 godz.

02-10-2020

wg zasad
MSCDN

warsztaty
metodyczne
5 godz.

23-10-2020

42 zł

warsztaty
metodyczne
5 godz.

27-10-2020

bezpłatnie

17-10-2020

bezpłatnie

08-10-2020

bezpłatnie

Języki obce
Grafika dla nieGrafika, czyli o tworzeniu własnych
materiałów online
Termin(y) zajęć:
28-10-2020,

Narzędzia e-learningowe aktywizujące uczniów na
lekcjach języka obcego

online
15 godz.

szkolenie on-line
Termin(y) zajęć:
19-10-2020,

Narzędzia elearningowe aktywizujące uczniów na
lekcjach języka obcego
Termin(y) zajęć:
09-10-2020,

warsztaty
metodyczne
5 godz.

Nazwa szkolenia

Forma
liczba godzin

Zgłoszenia
do:

Cena

Testy online i inne pomysły na sprawdzenia wiedzy
uczniów

online
10 godz.

24-10-2020

bezpłatnie

online
3 godz.

26-10-2020

bezpłatnie

06-10-2020

bezpłatnie

seminarium
50 godz.

30-10-2020

bezpłatnie

seminarium
50 godz.

30-10-2020

bezpłatnie

seminarium
50 godz.

30-10-2020

bezpłatnie

seminarium
50 godz.

30-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
5 godz.

27-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
5 godz.

23-10-2020

wg zasad
MSCDN

warsztaty
metodyczne
5 godz.

30-10-2020

wg zasad
MSCDN

29-09-2020

bezpłatnie

Termin(y) zajęć:
26-10-2020,

Wykorzystanie internetowych generatorów do
tworzenia quizów i gier
szkolenie on-line
Termin(y) zajęć:
27-10-2020,

Matematyka
Trudny próg do pokonania, czyli jak pomóc
czwartoklasiście w nauce matematyki
szkolenie odbędzie się po zebraniu grupy
Termin(y) zajęć:
07-10-2020,

warsztaty
metodyczne
10 godz.

Nauczyciel na starcie
Nauczyciel polonista na starcie
Przewidywany okres realizacji:
01-10-2020 -> 30-04-2021

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie na
starcie
Przewidywany okres realizacji:
01-10-2020 -> 30-04-2021

Nauczyciel matematyki na starcie
Przewidywany okres realizacji:
01-10-2020 -> 30-04-2021

Nauczyciel przedmiotów edukacji przyrodniczej na
starcie
Przewidywany okres realizacji:
01-10-2020 -> 30-04-2021

Plastyka, muzyka, technika
Do wyboru, do koloru, czyli niebanalne dekoracje i
prezenty na każdą okazję
Termin(y) zajęć:
28-10-2020,

Religia, etyka
Tego jeszcze nie było - innowacje pedagogiczne w
nauczaniu religii
E - learning; grupa I
Przewidywany okres realizacji:
26-10-2020 -> 30-10-2020

Tego jeszcze nie było - innowacje pedagogiczne w
nauczaniu religii
E - learning; grupa II
Przewidywany okres realizacji:
02-11-2020 -> 06-11-2020

TIK i nowoczesne techniki kształcenia w edukacji
Prowadzenie lekcji on-line z wykorzystaniem
Microsoft 365

online
8 godz.

Szkolenie on-line
Termin(y) zajęć:
29-09-2020, 30-09-2020,

Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

Nazwa szkolenia

Forma
liczba godzin

Zgłoszenia
do:

Cena

Co w sieci piszczy? Zasoby internetowe dla potrzeb
wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej

warsztaty
metodyczne
5 godz.

19-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
6 godz.

07-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
5 godz.

29-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
5 godz.

21-10-2020

bezpłatnie

warsztaty
metodyczne
5 godz.

22-10-2020

bezpłatnie

16-10-2020

bezpłatnie

Termin(y) zajęć:
19-10-2020,

Dziecko w grupie rówieśniczej - kompetencje
społeczno-emocjonalne
Szkolenie hybrydowe (4 godz. stacjonarnie + 2 godz. online)
Termin(y) zajęć:
07-10-2020,

Jak oceniać, aby dobrze uczyć ? - ocenianie
kształtujące w edukacji wczesnoszkolnej
Termin(y) zajęć:
29-10-2020,

Łamigłówki logiczno - matematyczne - realizacja
podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej
Część I.
Termin(y) zajęć:
21-10-2020,

Obserwacja pedagogiczna w wychowaniu
przedszkolnym zakończona analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole.
Termin(y) zajęć:
22-10-2020,

Zarządzanie w oświacie, jakość pracy szkoły i awans zawodowy
DYREKTOR NA STARCIE
Szkolenie skierowane do dyrektorów o stażu 0-2 lata
Termin(y) zajęć:
20-10-2020,
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kurs
doskonalący
32 godz.

