
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PAŹDZIERNIKOWA 
 

Oferta bezpłatnych form doskonalenia 
dla nauczycieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Październik 2022 



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

organizowanych w październiku 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

 

Formy zdalne (Google Meet) 

 Tworzymy cyfrowe kolekcje w Wakelet 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/M3sGPoEKfEH7MeHC8 
Termin: 18 października (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45 
Uczestnik szkolenia: poznaje aplikację Wakelet pozwalającą gromadzić 
cyfrowe zasoby. Wykorzystuje ją w pracy z uczniami i angażuje ich do 
współtworzenia kolekcji. 
Uwaga! Wymagane jest wcześniejsze założenie konta w aplikacji Wakelet. 

 Dołącz do eTwinning 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Anna Szeląg (Ambasador Programu eTwinning) 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ySVMZs9YXwubHd7S9 
Termin: 20 października (czwartek) w godz. od 16:00 do 18:15 
Miejsce: Google Meet 
Uczestnik warsztatów: dowie się czym jest eTwinning, kto może wziąć 
w nim udział i dlaczego warto dołączyć do społeczności eTwinning. 
Uwaga! W eTwinningu poznasz ciekawych ludzi i ich metody pracy, a Twoi 
uczniowie będą uczestniczyli w twórczych i kreatywnych działaniach. Program 
daje możliwość: bezpłatnego rozwijania kompetencji cyfrowych; nawiązania 
międzynarodowej współpracy; znalezienia partnera do projektu Erasmus+. 
Warsztaty będą realizowane przy min. 10 uczestnikach. 

 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/U7R4iR4Nwa3fCtabA 
Termin: 25 października (wtorek) w godz. od 15:30 do 17:45 
Uczestnik spotkania: pozna przykładowe generatory fikcyjnych postów 
na najpopularniejszych portalach społecznościowych; dowie się, jak je 

https://forms.gle/M3sGPoEKfEH7MeHC8
https://forms.gle/U7R4iR4Nwa3fCtabA


wykorzystać na swoich lekcjach; usystematyzuje wiedzę z zakresu 
prawa autorskiego w kontekście korzystania z TIK. 

Formy zdalne (Moodle) 

 Picture i Book – co z tego wyniknie? 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego, 
nauczyciele zainteresowani tematyką współczesnej książki obrazkowej 
Prowadzący: Magdalena Kobylińska 
Rozpoczęcie: 3 października Zakończenie: 12 października 
Czas: 10 godz. 
Miejsce: platforma e-learningowa Moodle 
Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia 
kurs lub do wyczerpania miejsc 
Limit miejsc: 20 osób 
Uczestnik kursu: poznaje edukacyjne zastosowania książki obrazkowej, 
tworzy bazę książek obrazkowych z pytaniami otwierającymi. 
Szczegółowy opis kursu 

 Tworzenie prezentacji w Genially 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Anna Szeląg 
Rozpoczęcie: 10 października Zakończenie: 17 października 
Czas: 10 godz. 
Miejsce: platforma e-learningowa Moodle 
Zapisy prowadzone są bezpośrednio na platformie do dnia rozpoczęcia 
kurs lub do wyczerpania miejsc 
Limit miejsc: 20 osób 
Uczestnik kursu: poznaje platformę Genial.ly, tworzy interaktywne 
prezentacje i videoprezentacje z wykorzystaniem udostępnionych 
w niej narzędzi. 
Szczegółowy opis kursu 
 

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.  

http://moodle.wmbp.edu.pl/
http://moodle.wmbp.edu.pl/pluginfile.php/8068/course/summary/SYLABUS%20Adobe%20Reader.pdf
http://moodle.wmbp.edu.pl/
http://moodle.wmbp.edu.pl/pluginfile.php/2475/course/summary/SYLABUS%20prezentacje%20genially.pdf


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 

 

 


