
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LISTOPADOWA 
 

Oferta bezpłatnych form doskonalenia 
dla nauczycieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Listopad 2022 



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

organizowanych w listopadzie 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

 

Formy stacjonarne 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Mariola Szczepańska, Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/LgtG1id4735u8668A 
Termin: 9 listopada (środa) w godz. 15:45-18:00 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Spotkanie odbędzie się pod hasłem "Tworzymy gazetkę ścienną 
w Canvie". Uczestnicy poznają edukacyjną wersję aplikacji Canva 
i dowiedzą się, jak tworzyć materiały na gazetkę ścienną w tej aplikacji. 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli 
bibliotekarzy 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Magdalena Kobylińska, Mariola Szczepańska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JVPkzY1XcFRgxzrt9 
Termin: 15 listopada (wtorek) w godz. 12.00-14.15 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Uczestnicy zapoznają się z literaturą historyczną dla dzieci 
i młodzieży; usystematyzują wiedzę o ex librisach; stworzą ex libris 
biblioteki szkolnej w aplikacji Canva. 

 Z mapą i kompasem idziemy miastem i lasem 
Adresat: nauczyciele I etapu edukacyjnego, nauczyciele bibliotekarze, 
nauczyciele świetlicy 
Prowadzący: Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/Fxpy4RGBkipv6g8z9 
Termin: 30 listopada (środa) w godz. od 16:00-18:15 
Miejsce: sala konferencyjna (III piętro) 
Uczestnik warsztatów: poznaje sposoby pracy nad kształtowaniem 
orientacji w przestrzeni, koncentracji i spostrzegawczości, testuje 

https://forms.gle/LgtG1id4735u8668A
https://forms.gle/JVPkzY1XcFRgxzrt9
https://forms.gle/Fxpy4RGBkipv6g8z9


zabawy z mapą, elementy terenoznawstwa, tworzy pomoce 
dydaktyczne, karty pracy (gry edukacyjne, DIY, zabawy ruchowe, 
elementy plastyczne). 
Limit miejsc: 12 osób 

Formy zdalne (Google Meet) 

 Narzędzia informatyczne z eTwinning 
Adresat: nauczyciele zarejestrowani w Programie eTwinning 
Prowadzący: Anna Szeląg (Ambasador Programu eTwinning) 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/U8DrW6RR9q7PpMFB6 
Termin: 24 listopada (czwartek) w godz. od 15:30 do 17:45 
Miejsce: Google Meet 
Uczestnik warsztatów: pozna narzędzia TIK przydatne w realizacji 
procesu dydaktycznego, w szczególności podczas pracy metodą 
projektów. 
Warsztaty będą realizowane przy min. 10 uczestnikach. 

Formy zdalne (Moodle) 

 Narzędzia Google w pracy nauczyciela – Dysk, Formularz, Arkusz 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, 
posiadający konto poczty elektronicznej Gmail 
Prowadzący: Anna Szeląg 
Rozpoczęcie: 14 listopada Zakończenie: 21 listopada 
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: pracuje z Dyskiem Google, w tym tworzy foldery, 
przesyła pliki, udostępniania zasoby; tworzy ankiety 
i samosprawdzające się testy w Formularzu Google; pracuje z Arkuszem 
Google (podstawy). 
Szczegółowy opis kursu 
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 Kreator – generator. Bingo! 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Rozpoczęcie: 21 listopada Zakończenie: 27 listopada 
Czas: 6 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 generatory do tworzenia kart bingo 
i wykorzystuje te narzędzia do konstruowania zadań dla uczniów. 
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.  

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 
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