
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CZERWCOWA 
 

Oferta bezpłatnych form doskonalenia 
dla nauczycieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czerwiec 2022 



Chcesz wzbogacić swój warsztat pracy? 
Weź udział w bezpłatnych formach doskonalenia 

organizowanych w czerwcu 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

Formy stacjonarne 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 
Adresat: nauczyciele religii ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Aleksandra Olbryś, Mariola Szczepańska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/QhNkVnbVWSot3w896 
Termin: 7 czerwca (wtorek) w godz. 15:30-17:45 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Projekty na katechezę 
z Canvą dla oświaty". Uczestnicy poznają ogromne możliwości, jakie 
daje edukacyjna wersja Canvy i stworzą własne projekty graficzne 
do wykorzystania podczas katechezy. 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Magdalena Kobylińska, Mariola Szczepańska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/NXwcuyaF1L4Um4sp9 
Termin: 8 czerwca (środa) w godz. 12:00-14:15 
Miejsce: III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu 
Uwaga! Uczestnicy poznają specyfikę pracy w bibliotece szkolnej szkoły 
ponadpodstawowej, w ramach doskonalenia warsztatu będą 
wykonywać, różnymi technikami plastycznymi, zakładki do książek. 

Formy zdalne (Google Meet) 

 Zdalnie i stacjonarnie – nowe technologie w pracy nauczyciela (sieć 
współpracy i samokształcenia) 
Adresat: nauczyciele przedmiotów nieinformatycznych z różnych 
etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Aleksandra Olbryś, Anna Szeląg (WMODN w Elblągu) 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/NUoYnwwkhQK2ufCv6 
Termin: 13 czerwca (poniedziałek) w godz. od 15:00 do 18:00 

https://forms.gle/NXwcuyaF1L4Um4sp9
https://forms.gle/NUoYnwwkhQK2ufCv6


Uwaga! Podczas piątego spotkania sieci skoncentrujemy się na app 
smashingu. Uczestnicy dowiedzą się, jak skutecznie łączyć różne 
aplikacje, aby osiągać spektakularne efekty edukacyjne. 
 

Zgłoszenia na warsztaty stacjonarne i zdalne (Google Meet) 
są przyjmowane tylko poprzez formularze zgłoszeniowe. 

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do udziału. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

O zakwalifikowaniu się do udziału Uczestnicy zostają poinformowani 
mailowo lub telefonicznie przez prowadzącego/koordynatora sieci. 

Warsztaty stacjonarne będą prowadzone 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

ul. Świętego Ducha 25 

 

  



 

 

WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW 

Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 

zaprasza w następujące dni i godziny: 

poniedziałek, wtorek  900 – 1800 

środa, czwartek, piątek 900 - 1500 

2. i 4. sobota miesiąca 900 - 1500 

Kontakt 

 55 237 62 62; 55 237 62 63 (wypożyczalnia) 
 55 237 62 64 (czytelnia) 

wypozyczalnia@wmbp.edu.pl 

www.wmbp.edu.pl 

ZNAJDZIESZ NAS NA: 
 

 

 

 

 


