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Szanowni Państwo, Nauczyciele matematyki 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu Połowa drogi… zaadresowanej do nauczycieli 

matematyki i ich uczniów mazowieckich szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych kończących 

się maturą.  

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące diagnozy matematyczne (przeprowadzane w 

ramach kursów on-line – dwa równoległe kursy: dla nauczycieli szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych): 

 dla nauczycieli liceów i techników: 

 "Matematyka na starcie – wieloaspektowa diagnoza uczniów klas pierwszych szkoły 

ponadpodstawowej" (MAS_1) – kurs od 10.09.2018 do 15.10.2018 

 „Matematyka w połowie drogi – wieloaspektowa diagnoza uczniów klas drugich szkoły 

ponadpodstawowej" (MAPD_1) – kurs od 11.03.2019 do 10.04.2019 

Zapisy na kurs MAS_1 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca.  

Po zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma kod dostępu do kursu realizowanego na platformie Moodle 

Logowanie na kurs MAS_1 od 30 sierpnia na platformie Moodle: 

http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_1 podamy w lutym 2019 

 

 dla nauczycieli szkół podstawowych: 

 „Matematyka na starcie – wieloaspektowa diagnoza uczniów klas czwartych szkoły 

podstawowej" (MAS_2) – kurs od 10.09.2018 do 15.10.2018 

 "Matematyka w połowie drogi – wieloaspektowa diagnoza uczniów klas szóstych szkoły 

podstawowej" (MAPD_2) – kurs od 11.03.2019 do 10.04.2019 

Zapisy na kurs MAS_2 od 28 sierpnia na stronie: http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca.  

Po zapisaniu się na kurs nauczyciel otrzyma kod dostępu do kursu realizowanego na platformie Moodle 

Logowanie na kurs MAS_2 od 30 sierpnia na platformie Moodle: 

http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12 

Terminy zapisów i logowania na kurs MAPD_2 podamy w lutym 2019 

 

Udział w projekcie Połowa drogi… i w kursach on-line jest bezpłatny.  

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy 

Grażyna Śleszyńska (MSCDN Radom) – kierownik kursu 

Beata Wąsowska-Narojczyk (MSCDN Warszawa)

http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca
http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
http://www.radom.mscdn.pl/oferta-biezaca
http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12
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HARMONOGRAM KURSÓW: MAS_1 i MAS_2 

realizowanych na platformie Moodle (http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12) metodą on-line 

 

 

sob n pon wt śr czw pt sob n pon wt śr czw pt sob n pon wt śr czw pt sob n pon wt śr czw pt sob n pon wt śr 

wrzesień 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    

październik   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

 

logowanie – 10 dni 30.08. – 09.09.2018 

analiza testów  – 1 tydz. 10.09. – 16.09.2018 

przeprowadzenie testów diagnostycznych – 1 tydz. 17.09. – 23.09.2018 

raportowanie klasowych wyników – 1 tydz. 01.10. – 07.10.2018 

analiza raportów klasowych  – 1 tydz. 08.10. – 14.10.2018 

ewaluacja kursu  – 4 dni 15.10. – 18.10.2018 

 

http://moodle2016.mscdn.pl/course/index.php?categoryid=12

