TEMATYKA:

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI
EDUKACJA - WYCHOWANIE
EDUKACJA –PRACA Z UCZNIAMI
ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW
POPULARYZACJA CZYTELNICTWA
PRAKTYKA z TIK

ROK SZKOLNY 2018/2019
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Szanowni Państwo,
wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji systemu doskonalenia pracowników,
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna organizuje doskonalenie rad pedagogicznych oraz zespołów
nauczycieli.
Proponujemy szkolenia, warsztaty, wykłady konwersatoryjne oraz spotkania konsultacyjne,
których celem jest propagowanie:
- różnych metod pracy z książką i tekstem,
- znaczenia nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
- innych metod i narzędzi służących nowoczesnemu uczeniu i uczeniu się.
W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy bogatą ofertę bezpłatnych szkoleń i warsztatów
prowadzonych jako:
- szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie DBP we Wrocławiu,
- szkolenia dla Rad Pedagogicznych realizowane w ramach wspomagania,
- szkolenia organizowane dla sieci współpracy i samokształcenia w dolnośląskiej sieci bibliotek
pedagogicznych.
Zapraszamy do korzystania z oferty, która jest odpowiedzią na kierunki rozwoju polityki
oświatowej, a w szczególności:
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne
korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
- Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające
samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

Informacje organizacyjne
 Szkolenia proponowane przez Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu są
bezpłatne.


Realizowane są zgodnie z zapotrzebowaniem:
- w szkole lub placówce oświatowej,
- w siedzibie Biblioteki we Wrocławiu, ul. S. Worcella 25-27,
- w bibliotekach pedagogicznych Dolnego Śląska.



Zgłoszenia proszę kierować do Wydziału Wspomagania szkół i placówek oświatowych:
tel. 71 377 28 19, e-mail: b.malentowicz@wroclaw.dbp.wroc.pl



Bieżąca oferta szkoleń otwartych realizowanych w DBP we Wrocławiu jest dostępna w
zakładce Planowane wydarzenia http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw/wroclawwydarzenia/planowane-wydarzenia
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Wykaz alfabetyczny szkoleń i warsztatów:
Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów? - NOWOŚĆ
Alternatywne formy pracy z tekstem - NOWOŚĆ
Animowany film poklatkowy - wizualizacja działań
Aplikacje edukacyjne - ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję
Audacity - szkolne studio dźwiękowe
Awaryjne recepty na nagłe zastępstwo - ciekawe pomysły na zajęcia
Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne
Czytelnik oporny - jak z nim pracować?
EduApki - edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych
Gawęda o książkach - magia i moc słów
Gry i gamifikacja- nauczanie przez granie
Gry literackie – motywująca nauka i zabawa
Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji
Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska pracy
Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej
Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
Mapy myśli - kreatywne myślenie, efektywna nauka
Moja książka - nie książka
Narzędzia interaktywne w szkole - tworzenie ankiet, testów i quizów online
Nauczanie zakładkowe - NOWOŚĆ
Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta
Nauka w zgodzie ze zdolnościami
Niezbędnik informacyjny bibliotekarza
Nowoczesna szkoła - wykorzystaj TIK w edukacji
Pracuję w chmurze - łatwe i bezpieczne zarządzanie zasobami
Prawo autorskie i licencje CC w szkole

Prezentuj inaczej - multimedialny plakat
Prezi bez tajemnic - nowe oblicze prezentacji multimedialnej
Promocja z TIK - i skutecznie, i efektownie
Sposób na dobrą prezentację
Szybkie czytanie - naprawdę dobre techniki - NOWOŚĆ
Tikowe inspiracje w pracy z uczniami ze SPE - NOWOŚĆ
Tworzenie strony internetowej dla początkujących przy użyciu kreatora WIX
Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w nauczaniu i wychowaniu
Zagrożenia w sieci
Zrób pierwszy krok do mobilności - aplikacje i narzędzia
Wykłady konwersatoryjne - NOWOŚĆ

W dalszej części biuletynu znajdą Państwo krótkie opisy szkoleń i warsztatów.
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Akademia trenera - jak wykorzystać kompetencje medialne uczniów? – NOWOŚĆ
Główne cele szkolenia. Uczestnik:
- - zna cele i zasady edukacji medialnej,
- - zna i stosuje metody pracy wykorzystujące kompetencje medialne uczniów,
- wykorzystuje odpowiednie narzędzia do różnych projektów
Zakres tematyczny:
1. Wprowadzenie do szkolenia - jak się przygotować do zajęć? – nawiązanie do zachowań
współczesnych uczniów: wykorzystać ich zainteresowanie mediami i technologią do nauki i
uczenia się, pozwalać na korzystanie z technologii.
2. Przedstawienie działań wymagających współpracy środowiska szkolnego.
3. Wykorzystanie mediów – przykłady pracy z uczniami.
4. Metody pracy w edukacji medialnej – omówienie metod, dyskusja z uczestnikami
5. Wykorzystanie kompetencji miękkich podczas przygotowania się do zajęć.
Tematyka: praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, edukacja, prezentacja

Alternatywne formy pracy z tekstem – NOWOŚĆ
Marzeniem wszystkich bibliotekarzy, nauczycieli i rodziców jest podniesienie poziomu czytelnictwa
wśród dzieci młodzieży. Niezależnie od przyczyn nieczytania warto do pracy z czytelnikami
wprowadzać nowe pomysły pracy z tekstem.
Podczas warsztatu uczestnicy zapoznają się z różnymi formami pracy z tekstem:
- - od zrozumienia kontekstu w tekście, przez wprowadzenie intertekstu po kulturę remiksu,
- - strategie pracy z książką proponowane przez Martina Widmarka - użycie specjalnych kart tzw.
„Przyjaciół Czytania”,
- - metody opowiadania historii - storytelling,
- ikonotekst, geopoetyka, lapbook, swobodny tekst Celestyna Freineta czy liberatura.
Tematyka: czytelnictwo, praca z tekstem, edukacja

Animowany film poklatkowy - wizualizacja działań
Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiadomości na temat sposobu tworzenia animacji
poklatkowej i zastosowania tej wiedzy w praktyce, poprzez utworzenie animacji.
Omawiane treści:
- wyjaśnienie czym jest animacja poklatkowa i jakie są zasady jej tworzenia,
- planowanie i przygotowanie animacji,
- przygotowanie scenariusza, scenografii i zdjęć do animacji
- łączenie zdjęć w celu powstania animacji przy pomocy ogólnie dostępnych programów i aplikacji,
dodawanie do animacji dźwięku, narracji i napisów.
Tematyka: praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, edukacja, prezentacja

4

Aplikacje edukacyjne - ćwiczenia interaktywne na każdą lekcję
Celem warsztatu jest zaprezentowanie uczestnikom narzędzia do organizowania zajęć opartych na
aktywności i współpracy uczniów. Program LearningApps umożliwia korzystanie z gotowych gier
oraz interaktywnych materiałów edukacyjnych podczas procesu nauczania-uczenia się.
Co najważniejsze nauczyciele mogą wesprzeć proces uczenia się i nauczania poprzez
wykorzystanie interaktywnych i multimedialnych modułów i sami tworzyć ćwiczenia interaktywne
zgodnie z potrzebami i możliwościami uczniów, do których ćwiczenia będą kierowane, a następnie
zachęcić uczniów do współtworzenia zajęć. Doskonały i bezpieczny program dla uczniów.
Tematyka: praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, edukacja

Audacity - szkolne studio dźwiękowe
Celem warsztatu jest nabycie przez uczestników umiejętności obsługi edytora plików dźwiękowych
i oprogramowania do nagrywania – Audacity. Umiejętności te nauczyciel może wykorzystać w
pracy z uczniami w celu nagrywania i edycji muzyki, szkolnych wywiadów, referatów, fragmentów
źródeł historycznych lub tekstów literackich, nagrywania pomocy na lekcje językowe lub narracji
do filmów - samouczków.
Omawiane treści:
- nagrywanie dźwięku, przygotowanie do nagrywania,
- edycja ścieżek dźwiękowych przez kopiowanie, wycinanie, wklejanie oraz miksowanie ścieżek,
- dodawanie efektów np. echo, podbicie basów, usuwanie szumów, normalizacja, zmiana tonu,
tempa, wyciszanie.
Tematyka: praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, edukacja

Awaryjne recepty na nagłe zastępstwo - ciekawe pomysły na zajęcia
Szkolenie adresowane przede wszystkim do bibliotekarzy i nauczycieli języka polskiego. Celem
szkolenia jest przedstawienie różnorodnych propozycji zajęć na nieplanowane spotkania z klasą.
Podczas szkolenia zostaną przedstawione pomysły na awaryjne zastępstwa zróżnicowane pod
względem formy i etapów nauczania.
Tematyka: edukacja, wychowanie, metody pracy

Blog - wielozadaniowe narzędzie edukacyjne
Celem warsztatu jest pokazanie w jaki sposób założyć, edytować i skonfigurować bloga w serwisie
Blogger.
Omawiane treści:
- założenie konta Google, wybór tytułu i adresu,
- edycja postów (wstawianie tytułu, tekstu, obrazów, wideo, etykiet/ tagów,
- wybór szablonu, układu, tła bloga,
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- dodawanie gadżetów takich jak tagi, linki do innych stron, lista obserwowanych blogów, lista
etykiet/tagów,
- wybór odpowiednich ustawień bloga.
Tematyka: praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, edukacja, świadomość mediów

Czytelnik oporny - jak z nim pracować?
Czytelnik oporny to dla nauczycieli i bibliotekarzy prawdziwe wyzwanie.
Spotkanie będzie próbą zdefiniowania kim jest czytelnik oporny i jak z nim pracować.
Punktem wyjścia do dyskusji będą raporty czytelnictwa dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia
zostaną omówione zagadnienia:
- przyczyny nieczytania przez młodzież w różnym wieku,
- formy pracy podejmowane przez bibliotekarzy z czytelnikiem trudnym i opornym,
- sposoby dotarcia do czytelnika opornego,
- informacje jak dobrać literaturę, która może zachęcić go do czytania,
- przykłady form pracy w bibliotece, dzięki którym czytelnik oporny może zostać użytkownikiem
biblioteki.
Tematyka: edukacja, czytelnictwo

EduApki - edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych
Cel szkolenia. Uczestnicy:
- dowiedzą się jak wykorzystać smartfon i tablet jako narzędzia dydaktyczne
- poznają aplikacje, które pomogą zaktywizować uczniów oraz uatrakcyjnić lekcje
Zagadnienia:
1. Przegląd ciekawych i przydatnych aplikacji mobilnych w edukacji.
2. Rozszerzona rzeczywistość.
3. Aplikacje do tworzenia plakatów, interaktywnych pocztówek, chmur wyrazowych.
4. Quizlet live i Spiral - zabawa w quizy.
Tematyka: aplikacje mobilne, TIK w szkole, odpowiedzialne korzystanie z internetu,

Gawęda o książkach - magia i moc słów
Szkolenie ma na celu pokazanie jakie znaczenie w rozwoju dzieci i młodzieży, a także dorosłych ma
literatura i zapoznanie z różnymi formami pracy z tekstem, takimi które zaangażują czytelników,
zachęcą do czytania książek.
Podczas szkolenia uczestnicy m.in. zapoznają się w jaki sposób działa i jak należy w szkole czy w
bibliotece przygotować się do organizacji booktalkingu – gawędy o książkach. Poznają także
metodą storytelling – tworzenie krótkich opowieści. Do układania historii wykorzystają kości
StoryCubes oraz karty metaforyczne.
Tematyka: edukacja, czytelnictwo, metody pracy, kształtowanie kreatywności i wyobraźni
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Gry i gamifikacja - nauczanie przez granie
Cele szkolenia jest przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z wprowadzeniem podczas
zajęć elementów zabawy, które mogą znacznie zwiększyć zaangażowanie i motywację uczniów.
W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą czym jest game based learning oraz gamifikacja, czym się
różnią oraz jak korzystać z tych narzędzi w kontekście edukacyjnym.
Omawiane treści:
1. Gracze i świat gier.
2. Game based learning – uczenie oparte na grach: korzyści stosowania gier podczas lekcji;
„serious games” – tzw. „poważne gry”; przykłady gier edukacyjnych.
3. Gamifikacja: istota i mechanizmy gamifikacji; przykłady zastosowania gamifikacji w szkole;
escape room, czyli pokoje ucieczek, jak je wykorzystać w celach edukacyjnych.
Tematyka: TIK w szkole, edukacja, grupa i rywalizacja, metody pracy

Gry literackie – motywująca nauka i zabawa
Gra literacka to skuteczna i niezwykle atrakcyjna metoda popularyzująca czytanie, kształtująca
kompetencje czytelnicze oraz motywująca do nauki poprzez zabawę. Przypomina swoją formułą
harcerskie podchody… bądź pracę detektywa. Wykorzystuje wiedzę teoretyczną uczestników i ich
umiejętności praktyczne, a może być także doskonałym miejscem na rozwijanie talentów i
kreatywność. Jest to świetna okazja, aby zdobyć nowe wiadomości dotyczące literatury i historii,
otaczającego nas świata.
- Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności opracowania gry i poznać zasady jej organizacji.
- Szkolenie jest adresowane do nauczycieli języka polskiego, historii czy geografii, nauczycieli
bibliotekarzy, edukacji wczesnoszkolnej.
Tematyka: popularyzacja czytelnictwa, edukacja, grupa i rywalizacja, metody pracy

Infografika – atrakcyjna prezentacja informacji
Cel szkolenia:
zdobycie przez uczestników wiadomości na temat infografiki i umiejętności jej tworzenia.
Zakres tematyczny:
- czym są infografiki i dlaczego warto się nimi posługiwać,
- jakie są rodzaje infografiki,
- jakie są zasady i reguły tworzenia infografiki,
- jak zaplanować i stworzyć dobrą infografikę przy pomocy programów dostępnych w Internecie.
Tematyka: edukacja, metody pracy, kształtowanie twórczej postawy, wykorzystanie TIK w szkole,
odpowiedzialne korzystanie z internetu

Internetowe zasoby edukacyjne i ich twórcze wykorzystanie w tworzeniu środowiska
pracy
Szkolenie adresowane do nauczycieli i rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz
bibliotekarzy. Przedmiotem szkolenia jest pokazanie otwartych zasobów edukacyjnych w
internecie, możliwych do zastosowania na wszystkich etapach kształcenia oraz w bibliotekach.
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Celem szkolenia jest poznanie zasad wykorzystywania otwartych zasobów edukacyjnych w zgodzie
z prawem oraz lecencje Creative Commons.
Podczas szkolenia omówione będą prawo autorskie, biblioteki cyfrowe i ich zasoby, otwarte zasoby
cyfrowe i jak z nich korzystać oraz rozwiązania wspomagające procesy edukacyjne realizowane za
pomocą otwartych zasobów edukacyjnych.
Tematyka: odpowiedzialne korzystanie z internetu, otwarte zasoby dla edukacji, legalna kultura

Jak zachęcić do czytania - zrób to inaczej
Szkolenie ma na celu przybliżenie zagadnień mających popularyzować czytelnictwo oraz różne
formy pracy z czytelnikami. Podczas szkolenia będą zaprezentowane formy i działania motywujące
do czytania na różnych etapach edukacyjnych. Zostaną także wypracowane przez uczestników i
przedstawione tradycyjne metody pracy z książką oraz możliwości wykorzystania w tym zakresie
aplikacji internetowych.
Tematyka: edukacja, czytelnictwo, metody pracy z książką

Kamishibai, teatr ilustracji – jak pracować z tekstem?
Praca z Kamishibai to przedstawienie alternatywnej formy czytania niezwykle pobudzającej
wyobraźnię. Kamishibai wspomaga kreatywność, urozmaica kształcenie tworzenia komunikatów,
zachęca do ustnych opowieści, czytania i tworzenia własnych historyjek, inspiruje do malowania
własnych ilustracji. Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane formy pracy z Kamishibai.
Po szkoleniu uczestnik:
- wie, jak ważny wpływ na rozwój czytelnictwa u małego dziecka ma ilustracja i głośne czytanie,
czyli obraz i dźwięk,
- potrafi stworzyć opowiadanie (np. za pomocą kostek opowieści lub kart metaforycznych), i
przełożyć je na obraz,
- zna technikę Kamishibai i potrafi wykorzystać ją w swojej pracy,
- umie czerpać radość ze wspólnej zabawy i kreatywnie działać na warsztatach
Warsztat adresowany jest dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli
świetlic, wychowawców, nauczycieli języka polskiego i obcego, bibliotekarzy.
Tematyka: edukacja, czytelnictwo, metody pracy z książką

Mapy myśli - kreatywne myślenie, efektywna nauka
Szkolenie adresowane do nauczycieli oraz bibliotekarzy.
Mapy myśli pobudzają wyobraźnię, wymiary, kolory, przestrzeń – wzmagają wielokrotnie zdolność
nauki i zapamiętywania, kreatywność i pozwalają na pełne wykorzystanie mocy umysłu.
Podczas szkolenia uczestnicy będą tworzyć mapy tradycyjnie oraz w programie komputerowym
(z wykorzystaniem darmowego oprogramowania), także online.
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia map myśli i zastosowania ich w pracy z
uczniami na różnych przedmiotach i na różnych poziomach kształcenia.
Tematyka: edukacja, metody pracy, kształtowanie twórczej postawy
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Moja książka - nie książka
Warsztat ma na celu upowszechnianie i popularyzacja wykorzystania TIK (technologii
informacyjno-komunikacyjnych) w rozbudzaniu czytelniczych zainteresowań uczniów. Poznane
programy pozwolą na wizualizację pasji tworzenia, czytania, miłości do książek. Podczas szkolenia
uczestnicy poznają programy do tworzenia książeczek elektronicznych (StoryJumper oraz
Storybird) oraz do tworzenia komiksu elektronicznego (Toondoo).
Tematyka: edukacja, praktyka z TIK, odpowiedzialne korzystanie z internetu, kształtowanie
twórczej postawy, promocja czytelnictwa

Narzędzia interaktywne w szkole - tworzenie ankiet, testów i quizów online
Warsztat ma na celu poznanie bezpłatnych serwisów do tworzenia ankiet, quizów i testów online,
dzięki którym uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia własnych testów.
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane serwisy i platformy do tworzenia testów, quizów online
m.in. ClassMarker czy Google. Uczestnicy będą mogli tworzyć testy zawierające różne typy pytań,
poznać ustawienia testów i ich edycję oraz sposoby udostępniania testów.
Tematyka: edukacja, praktyka z TIK, metody pracy, odpowiedzialne korzystanie z internetu

Nauczanie zakładkowe – NOWOŚĆ
Uczestnicy zapoznają się z metodą odwróconej lekcji, która polega na tworzeniu oraz
wykorzystywaniu przez nauczyciela filmów edukacyjnych wykładów multimedialnych
wprowadzających do tematu lekcji. Dzięki przygotowanemu materiałowi uczniowie uczą się w
domu w swoim tempie oraz w odpowiednim dla siebie czasie. Zajęcia w szkole przeznaczone są na
utrwalenie wiadomości i ćwiczenia praktyczne.
Tematyka:
- etapy oraz zalety metody odwróconej lekcji
- przydatne narzędzia online do tworzenia interaktywnych filmów
- aplikacja Symbaloo, dzięki której można uporządkować swoje ulubione strony www.
Tematyka: edukacja, metody pracy, uczeń ze SPE

Nauczyciel i bibliotekarz jako (nie)świadomy biblioterapeuta
Celem szkolenia jest zainspirowanie nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy metodą dialogu, którą
mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Poprzez odpowiednio dobraną książkę mogą pomóc
czytelnikowi/uczniowi rozwiązać jego trudne problemy, wpłynąć na właściwe funkcjonowanie
wśród rówieśników, wspomóc jego twórcze i aktywne działania.
Prezentowane zagadnienia:
- jak zorganizować środowisko do pracy z książką
- dlaczego warto, by uczniowie i nauczyciel prowadzili dialog z tekstem literackim
- jakie zadania można proponować uczniom (poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy)
- co warto zaproponować dzieciom i młodzieży do czytania.
Tematyka: edukacja, metody pracy, popularyzacja czytelnictwa
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Nauka w zgodzie ze zdolnościami
Cel szkolenia: wskazanie na zwiększenie skuteczności szkolnej edukacji.
Prezentowane zagadnienia :
- neurodydaktyka – co wspiera naturalne procesy uczenia
- wielointeligentna edukacja - wykorzystanie teorii Howarda Gardnera w pracy z dzieckiem
- kanały poznawcze – style uczenia
- wykorzystanie potencjału ucznia w procesie uczenia: praca z uczniem zdolnym, sposób pracy z
uczniem o średnim potencjale edukacyjnym i uczniem trudnym
Tematyka: edukacja, metody pracy, uczenie się, nauczanie

Niezbędnik informacyjny nauczyciela i bibliotekarza
Szkolenie adresowane bibliotekarzy oraz nauczycieli języka polskiego.
Celem jest uporządkowanie wiedzy wykorzystywanej w codziennej pracy bibliotekarza.
Podczas szkolenia zaprezentowane będą serwisy informacyjne, wyszukiwarki, polskie zasoby
cyfrowe, otwarte zasoby edukacyjne i przepisy prawa autorskiego. Znajomość tych materiałów
pozwoli uczestnikom na stworzenie własnego „abc informacji".
Tematyka: edukacja, źródła informacji, otwarte zasoby

Nowoczesna szkoła - wykorzystaj TIK w edukacji
Szkolenie adresowane do nauczycieli oraz bibliotekarzy.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie praktycznego zastosowania TIK w różnych działaniach
edukacyjnych. Omawiane treści:
- trendy obowiązujące w edukacji związane z nową rolą nauczyciela,
- sposoby rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii
informacyjno-komunikacyjnych,
- TIK jako element pomocny w procesie aktywizacji i motywacji uczniów,
- cechy edukacji interaktywnej,
- omówienie wybranych działań edukacyjnych wykorzystujących TIK: kampania społeczna,
prowadzenie i podsumowanie projektu edukacyjnego, cyfrowa opowieść,
- przykłady wykorzystania TIK w pracy z uczniami.
Tematyka: edukacja, odpowiedzialne korzystanie z internetu, praktyka z TIK, aktywizacja i
motywacja uczniów

Pracuję w chmurze - łatwe i bezpieczne zarządzanie zasobami
Cele szkolenia:
- poznanie łatwych i bezpiecznych aplikacji do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania różnego
rodzaju zasobów (dokumentów, fotografii, prezentacji),
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- tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii cloud computing jako
nowoczesnej metody zastosowania TIK w procesie nauczania.
Zagadnienia:
1. Na czym polega "praca w chmurze"? oraz odpowiedzi na inne pytania: Jak rozumiesz to
określenie? Co sądzisz o trzymaniu większości swoich elektronicznych zasobów (dokumenty
tekstowe, prezentacje, filmy, zdjęcia) w innej lokalizacji niż Twój komputer? Jak przyjęliby
uczniowie i inni nauczyciele, gdybyś zaproponował wspólną pracę na udostępnianych sobie
nawzajem dokumentach lub planowanie działań we wspólnym kalendarzu?
2. Poznanie wybranych źródeł informacji - jako zaplecza do zajęć.
3. Gromadzenie i udostepnianie - Pinterest, Padlet, Pocket, Symbaloo.
Tematyka: TIK w szkole, edukacja, komunikacja i współpraca, porządkowanie i prezentacja
zasobów

Prawo autorskie i licencje CC w szkole
Szkolenie adresowane do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz bibliotekarzy.
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z podstawami prawa autorskiego, z zakresem
dozwolonego użytku w edukacji, z zasadami legalnego wykorzystywania materiałów m. in.
pobranych z Internetu.
Pozostałe omawiane kwestie: licencje Creative Commons, jak korzystać z zasobów na licencjach
CC: wyszukiwanie tekstów i materiałów edukacyjnych, zasobów graficznych, zasobów audio i
wideo.
Tematyka: prawo autorskie, szkoła

Prezentuj inaczej - multimedialny plakat
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia multimedialnych plakatów promujących
przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym.
Omawiane treści: podczas spotkania uczestnicy zarejestrują się w serwisie Glogster, utworzą
interaktywny plakat multimedialny. Ponadto zapoznają się z innymi aplikacjami, dzięki którym
opracują wspaniałe plakaty, tablice czy prezentacje multimedialne (np. Canva, Sway,
Postermywall).
Tematyka: edukacja, odpowiedzialne korzystanie z internetu, praktyka z TIK

Prezi bez tajemnic - nowe oblicze prezentacji multimedialnej
Warsztat ma na celu nabycie umiejętności tworzenia nieszablonowej prezentacji multimedialnej w
programie Prezi.
Omawiane treści: podczas warsztatu uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób wykorzystać
narzędzie Prezi do stworzenia dynamicznych i przykuwających uwagę prezentacji multimedialnych.
Tematyka: edukacja, odpowiedzialne korzystanie z internetu, praktyka z TIK
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Promocja z TIK - i skutecznie, i efektownie
Szkolenie adresowane do nauczycieli oraz bibliotekarzy.
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z promocją różnych działań
edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem TIK.
Podczas szkolenia są omawiane treści: reklama jako narzędzie promocji, kreowanie pozytywnego
wizerunku placówki, wykorzystanie technologii informacyjnej w promocji, tworzenie komunikatu
informacyjnego - skuteczne zasady, praktyczne zastosowanie TIK w tworzeniu materiałów
promocyjnych.
Tematyka: szkoła, odpowiedzialne korzystanie z mediów, popularyzacja działań

Sposób na dobrą prezentację
Szkolenie adresowane do nauczycieli, pedagogów i szkolnych oraz bibliotekarzy .
Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom zagadnień związanych z zasadami i technikami
przygotowania oraz prowadzenia prezentacji.
Podczas szkolenia zostaną omówione zasady dobrej prezentacji: jak ją przygotować i jak ją
zaprezentować. Przedstawione zostaną zasady przygotowywania plansz. Zaprezentowane także
właściwa postawa i zachowanie prelegenta oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Podczas
szkolenia uczestnicy poznają różne formy prezentacji, zobaczą ciekawe pomysły, zapoznają się z
programami do tworzenia prezentacji multimedialnej.
Tematyka: prezentacja multimedialna, autoprezentacja, umiejętne korzystanie z mediów,
popularyzacja działań

Szybkie czytanie - naprawdę dobre techniki – NOWOŚĆ
Umiejętność szybkiego czytania, selekcji tekstu i wynajdowania w nim potrzebnych informacji jest
współcześnie niezbędna każdej osobie, która się uczy, czyta książki, pracuje z tekstem, czy szuka
informacji.
W jaki sposób można przyspieszyć proces czytania? – Są na to sposoby – w trakcie warsztatów
„Szybkie czytanie - naprawdę dobre techniki” uczestnicy dowiedzą się:
- na czym polega szybkie czytanie,
- co wpływa na jego efektywność,
- jakie są złe nawyki czytelnicze i jak, dzięki ćwiczeniom można z nimi walczyć,
- zmierzą swoje tempo czytania i wykonają szereg ćwiczeń, dzięki którym można przyspieszyć
czytanie,
- przypomną sobie jakie elementy tekstu warto analizować, by wyselekcjonować wartościowe
informacje.
Tematyka: szkoła, edukacja, metody pracy, czytelnictwo
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Tikowe inspiracje w pracy z uczniami ze SPE – NOWOŚĆ
Cel szkolenia: zaprezentowanie praktycznego zastosowania TIK w różnych działaniach
edukacyjnych.
Omawiane treści:
- znaczenie i rola TiK w procesie edukacyjnym uczniów ze SPE.
- przegląd ciekawych i przydatnych aplikacji w edukacji uczniów ze SPE.
- narzędzia wspierające terapię osób z niepełnosprawnościami.
- zasoby www- przykłady gier multimedialnych, pomysły na ciekawe lekcje
Tematyka: szkoła, edukacja, metody pracy, odpowiedzialne korzystanie z internetu, praktyka z TIK

Tworzenie strony internetowej dla początkujących przy użyciu kreatora WIX
Celem szkolenia jest poznanie programu, który umożliwi stworzenie prywatnej lub klasowej
witryny internetowej przy użyciu darmowego, automatycznego kreatora.
Wykorzystane narzędzie nie wymaga żadnych umiejętności webmasterskich.
Omawiane treści:
- wybór i modyfikacja gotowego szablonu, wypełnianie go tekstem i grafiką,
- tworzenie galerii zdjęć i multimediów,
- dodawanie do witryny bloga i formularza kontaktowego,
- tworzenie linków.
Tematyka: szkoła, praktyka z TIK, prezentacja działań, metody pracy, odpowiedzialne korzystanie z
internetu,

Wybrane metody aktywizujące i ich zastosowanie w nauczaniu i wychowaniu
Szkolenie adresowane do nauczycieli, pedagogów oraz bibliotekarzy.
Efektywność nauczania i wychowania uzależniona jest w dużej mierze od stylu pracy nauczyciela,
m.in.: od umiejętnego zaprojektowania i atrakcyjnego przeprowadzenia zajęć. Świadome
wybieranie przez nauczyciela aktywizujących metod nauczania oraz zachęcanie uczniów do
celowego uczestnictwa w procesie nauczania, będzie możliwe, gdy nauczyciel pozna podczas
szkolenia:
- wśród jakich metod nauczania może wybierać,
- jakim celom służy każda z metod proponowana w szkoleniu,
- jak używa się każdej z nich w praktyce.
Tematyka: szkoła, edukacja, metody pracy, nauczanie, wychowanie

Zagrożenia w szkole
Szkolenie adresowane do nauczycieli i rodziców, pedagogów i psychologów szkolnych oraz
bibliotekarzy.
Celem szkolenia jest poznanie zagrożeń cyberprzestrzeni oraz wskazanie możliwości działań
profilaktycznych. Podczas szkolenia omówione będą możliwości reagowania na cyberprzemoc.
Omawiane treści:
13

1. Niebezpieczne treści.
2. Cyberprzemoc:
- formy cyberprzemocy,
- zjawisko cyberprzemocy w polskich szkołach,
3. Niebezpieczne kontakty.
4. Działania profilaktyczne szkoły.
5. Edukacja na rzecz bezpiecznego Internetu.
Tematyka: bezpieczeństwo w sieci

Zrób pierwszy krok do mobilności - aplikacje i narzędzia
Celem szkolenia jest wskazanie sposobów i możliwości wykorzystania smartfonów i tabletów w
edukacji oraz poznanie bezpłatnych aplikacji mobilnych wspierających proces dydaktyczny.
Podczas szkolenia są omawiane treści:
1. Model BYOD
2. Prezentacja narzędzi do zbierania danych, inforamcji zwrotnych:
-aplikacje do tworzenia testów, quizów, ankiet: Kahoot, Socrative, Quizizz;
-aplikacje do przeprowadzenia cyfrowej burza mózgów, dyskusji, usprawniających komunikację:
AnswerGarden, TodaysMeet.
3. Przedstawienie aplikacji do edycji zdjęć: ThingLink, Meme Generator.
4. Zastosowanie kodów qr w edukacji.
5. Przykłady gier edukacyjnych.
Tematyka: edukacja, praca z uczniami, odpowiedzialne korzystanie z internetu, TIK w szkole

Wykłady konwersatoryjne
Książka a film konkurenci czy sprzymierzeńcy?
O filmowych adaptacjach książek od lat toczą się dyskusje. Zwolennicy i przeciwnicy dzielą się na
obozy, dyskusja nie ustaje, a wręcz nabiera rumieńców wraz z pojawianiem się kolejnych
adaptacji. Im lepsza, im bardziej angażująca książka czy adaptacja tym bardziej rozbieżne opinie.
W trakcie wykładu omawiane są pytania dotyczące:
- Co wybrać? - lekturę książki czy jej ekranizację?
- Na co postawić? Czy rzeczywiście musimy wybierać?
- Czy zdarzyło się, że dobry film skłonił Cię do przeczytania książki?
- A ile ekranizacji książek obejrzałeś... i byłeś zachwycony?
- Czy rzeczywiście większość młodych ludzi nie sięga po książki tylko ogląda filmy?
Kobieta, media, bezpieczeństwo – wpływ stereotypów na postrzeganie kobiet w mediach.
Współczesne media oddziałują na przekonania widzów, ich styl życia, zachowania i potrzeby.
Kobiety występują w nich jako kreatorki, uczestniczki i adresatki przekazów medialnych, z którymi
nie zawsze się zgadzają.
Poruszane zagadnienia:
- Jak najczęściej kobiety są postrzegane w mediach?
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- Jakie są konsekwencje stereotypowego postrzegania kobiet?
- Czy istnieje związek między stereotypowym postrzeganiem kobiet z ich poczuciem
bezpieczeństwa?
- Dlaczego kobiety znacznie częściej niż mężczyźni stosują w mediach autocenzurę i rzadziej się
wypowiadają?
- Czy można to zmienić?

W przygotowaniu:
Przyjaciele czytania

listopad 2018

Techniki zapamiętywania – pamięć ze zrozumieniem

listopad 2018

Mobilna kultura

listopad 2018

Programowanie jest łatwe

luty 2018

15

