
AKADEMIA PROFESJONALNEGO NAUCZYCIELA
to wyjątkowe miejsce spotkań nauczycieli 

poszukujących pomysłów na miarę wyzwań współczesnej edukacji. 

PROJEKT SYSTEMOWY APN
to wspólne budowanie mazowieckiej sieci nauczycieli. 

Razem rozwijamy nasz profesjonalizm – budujemy nowe kompetencje 
i poszukujemy skutecznych metod i form pracy z uczniami. 

KAŻDY UCZESTNIK AKADEMII PROFESJONALNEGO 
NAUCZYCIELA OTRZYMUJE:

•   16 godzin doskonalenia kompetencji społecznych: „Droga do sukcesu – kompe-
tencje, kreatywność, kariera”,

•   4 godziny kursu on-line: „Nowe trendy w zakresie nauczania i uczenia się wspo-
maganego TIK”,

•   32 godziny doskonalenia kompetencji przedmiotowych – w grupach:
-  edukacji wczesnoszkolnej: „Od Ciebie wiele zależy – nauczyciel edukacji wcze-

snoszkolnej w zmieniającej się rzeczywistości”,
-  edukacji humanistycznej: „Edukacja humanistyczna wobec wyzwań XXI wieku”,
-  edukacji matematycznej: „Matematyka inaczej – nauczyciel matematyki w zmie- 

niającej się rzeczywistości”,
-  edukacji przyrodniczej: „Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie – eksperymenty 

przyrodnicze warunkiem zrozumienia praw przyrody”.
•   8 godzin kursu on-line spójnego programowo z doskonaleniem kompetencji 
przedmiotowych.

Razem 60 godzin szkoleń w formie blended learning.

GDZIE I KIEDY?

•   Szkolenia rozpoczynamy zajęciami wyjazdowymi w ośrodku szkoleniowym na Ma-
zowszu w dniach 27–29 sierpnia 2014 r. Proponujemy 16 godzin warsztatów z do-
skonalenia kompetencji społecznych, wykład otwarty i czas na integrację w ma-
zowieckiej sieci nauczycieli.

•  Od września do października 2014 r. odbędą się szkolenie on-line i stacjonarne 
doskonalące kompetencje TIK i przedmiotowe w grupach: edukacji wczesnosz-
kolnej, humanistycznej, matematycznej, przyrodniczej – zgodnie z kwalifikacja-
mi nauczycieli.

•   Zajęcia stacjonarne będą realizowane w MSCDN Wydział w Ciechanowie,  
ul. Wyzwolenia 10a w ramach czterech spotkań – zgodnie z podanym harmono-
gramem szkoleń.

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIA?

•   Wystarczy wejść na stronę: www.apn.mscdn.pl i pod linkiem:  
REKRUTACJA NA KURSY DOSKONALĄCE TRWA – EDYCJA 5. SZKOLEŃ  
wypełnić ankietę rekrutacyjną. 

Zapraszamy  

wszystkich nauczycieli ze szkoły świadomych swojej roli 
w profesjonalnym uczeniu dla przyszłości. 

Zapraszamy
na szkolenia, które zapewnią:
•  doskonalenie indywidualnego warsztatu pracy, 
•  zdobycie perfekcji w działaniu zespołowym,
•  pogłębienie umiejętności stosowania nowych technologii.

Szkoła
wzmocni zespół uczących się nauczycieli, który w efektywny 
sposób wspierać będzie jej rozwój.



HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Edukacja humanistyczna
Edukacja humanistyczna  

wobec wyzwań XXI wieku

10–23.09
4 godz.  
on-line

Szkolenie 
przygotowujące  
do korzystania 
z platformy Moodle.

20–21.09
16 godz.
I dzień:

9.30–16.30
II dzień:

9.00–16.15

Edukacja 
humanistyczna 
wobec wyzwań XXI w.

30.09
8 godz.

9.00–16.15

Edukacja 
humanistyczna 
wsparta TIK.

1–20.10
8 godz.  
on-line

Edukacja 
humanistyczna 
wobec wyzwań XXI w.

21.10
8 godz.

9.00–16.15

Edukacja 
humanistyczna 
wobec wyzwań XXI w.

Edukacja przyrodnicza
Badaj, odkrywaj i myśl krytycznie  

– eksperymenty przyrodnicze  
warunkiem zrozumienia praw przyrody

10–23.09
4 godz.  
on-line

Szkolenie przygotowujące  
do korzystania z platformy  
Moodle.

17.09
8 godz.

9.00–16.15

Profesjonalizm współczesnego 
nauczyciela w kontekście 
nowych wyzwań w nauczaniu  
przedmiotów przyrodniczych. 
Metodologia eksperymentów 
przyrodniczych.

18.09–15.10
8 godz.  
on-line

Edukacja przyrodnicza  
wsparta TIK.

8.10 
8 godz.

9.00–16.15

Praktyczne zastosowanie 
metod badawczych.

18–19.10
16 godz.
I dzień:

9.30–16.30
II dzień:

9.00–16.15

Nauczanie przez odkrywanie 
jako podstawa samodzielnego 
poznawania praw przyrody.
Nowoczesne narzędzia  
i metody nauczania.

Edukacja matematyczna
Matematyka inaczej  

– nauczyciel matematyki  
w zmieniającej się rzeczywistości

10–23.09
4 godz.  
on-line

Szkolenie przygotowujące  
do korzystania z platformy 
Moodle.

17.09 
8 godz.

9.00–16.15

Matematyka inaczej.
Model odwróconej lekcji.  
Narzędzia TOC 
w matematyce.

18.09–15.10 
8 godz.  
on-line

Edukacja matematyczna 
wsparta TIK.

1.10 
8 godz.

9.00–16.15

Matematyka inaczej.
Czynnościowe  
nauczanie geometrii.
Eksperymenty 
matematyczne.

11–12.10
16 godz.
I dzień:

9.30–16.30
II dzień:

9.00–16.15

Matematyka inaczej.
Ocenianie orientujące. 
Autoewaluacja pracy 
nauczyciela matematyki.

Kontakt MSCDN Wydział w Ciechanowie: 
Aleksandra Górska, e-mail: aleksandra.gorska@mscdn.edu.pl; Lilia Kurpińska – tel. 506 386 214, e-mail: lilia.krupinska@mscdn.edu.pl

Edukacja wczesnoszkolna
Od Ciebie wiele zależy – nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej  
w zmieniającej się rzeczywistości

10–23.09
4 godz.  
on-line

Szkolenie przygotowujące  
do korzystania z platformy 
Moodle.

15.09
8 godz.

9.00–16.15

Ocenianie służące uczeniu 
się dziecka.
Pytam, działam, rozumiem  
– uczenie się dziecka  
w I etapie edukacyjnym.

16.09–14.10
8 godz.  
on-line

Edukacja wczesnoszkolna 
wsparta TIK.

27–28.09
16 godz.
I dzień:

9.30–16.30
II dzień:

9.00–16.15

Wiem co czytam i piszę!
Od twórczego myślenia  
do kreatywnego działania.

6.10
8 godz.

9.00–16.15

Matematyka zabawą  
czy zabawa w matematyce?

27–29 sierpnia 2014 r. zajęcia wyjazdowe wspólne dla wszystkich nauczycieli
w ośrodku szkoleniowym na Mazowszu – Doskonalenie kompetencji społecznych
• 27 sierpnia: 12.00–18.00                  • 28 sierpnia: 9.00–18.00                 • 29 sierpnia: 9.00–13.00

Zapewniamy materiały szkoleniowe, nocleg i pełne wyżywienie


