
  

 
 

Zapraszamy nauczycieli na kursy on-line 

Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki 

Z uwagi na planowane zmiany w edukacji przygotowujemy nową edycję projektu „Połowa drogi…” 
adresowaną do mazowieckich nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz średnich.  

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy Państwa na kursy on-line „Nauczyciel i uczeń wobec wyników 
badań diagnostycznych” – grupa 1 – nauczyciele liceów i techników, grupa 2 – nauczyciele szkół 
podstawowych. 

W ramach kursów wspólnie wypracujemy nową formułę testów diagnostycznych,  kartoteki testów oraz 
projekty raportów diagnostycznych.  

Nauczyciele – uczestnicy kursów:  

 będą uczestniczyć w tworzeniu zastawów zadań diagnozujących umiejętności matematyczne uczniów, 

 przeprowadzą sprawdzian diagnostyczny: Matematyka do potęgi PLO – wśród uczniów klas drugich 
liceów ogólnokształcących lub Matematyka do potęgi PT – wśród uczniów klas trzecich techników – 
Grupa 1,  

 przeprowadzą sprawdziany diagnostyczne: MatematykaIV,  MatematykaV, MatematykaVI – wśród 
uczniów szkół podstawowych – Grupa 2, 

 prześlą wyniki przeprowadzonych testów na adres kierownika kursu 
(grazyna.sleszynska@mscdn.edu.pl), który przygotuje raporty statystyczne dla poszczególnych klas;  

 opracują do wybranych zadań testów komentarze dydaktyczne wskazujące uczniowi kierunki rozwoju 
umiejętności matematycznych,  

 będą uczestniczyć w tworzeniu wieloaspektowych raportów diagnostycznych do przeprowadzonej 
diagnozy, 

 będą mieli okazje wymieniać się swoimi obserwacjami i doświadczeniami zawodowymi z innymi 
nauczycielami mazowieckich szkół oraz doskonalić umiejętności zdalnego komunikowania się.  

Nauczyciele – uczestnicy kursów otrzymają:  

 sprawdzian diagnostyczny Matematyka do potęgi PLO (wersja dla uczniów klas II liceów 
ogólnokształcących) lub  Matematyka do potęgi PT (wersja dla uczniów klas II lub III techników) lub 
MatematykaIV,  MatematykaV, MatematykaVI (wersje dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych),  

 kartoteki sprawdzianów diagnostycznych, wzmocnione strukturą wymagań programowych, strukturą 
poziomów wymagań oraz modelami przykładowych rozwiązań,  

 ilościowe raporty statystyczne dla poszczególnych klas uczestniczących w diagnozie,  

 zbiorczy raport diagnostyczny podsumowujący badanie.  

Udział w kursach on-line „Nauczyciel i uczeń wobec wyników badań diagnostycznych” jest bezpłatny.  
Zajęcia, na platformie Moodle, będą trwały od 27.02.2017 do 14.05.2017 (równolegle w obu grupach). 

Zgłoszenia na kursy przyjmujemy drogą elektroniczną (do 24.02.2017):  

http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca  

nauczyciele szkół średnich – nr realizacji: 8357, nauczyciele szkół podstawowych – nr realizacji: 8358. 

 

Zapraszamy 

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom)- kierownik kursu 

Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa) 
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