
 
 
 
 

 
 
 
 
 

STYCZNIOWA 
 

Oferta bezpłatnych form doskonalenia 
dla nauczycieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

styczeń 2023 



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

organizowanych w styczniu 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

Formy stacjonarne 

 Pierwsze kroki w Canvie - poziom podstawowy 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy termin 1.: https://forms.gle/GUWhvZC81BHBMByEA 
Termin 1.: 4 stycznia (środa) w godz. od 15:30-17:45 
Formularz zgłoszeniowy termin 2.: https://forms.gle/4Wfu6xCYWiXzg4Rs8 
Termin 2.: 24 stycznia (wtorek) w godz. od 10:00-12:15 
Miejsce: Wydział Wspomagania Edukacji (I piętro) 
Uczestnik warsztatów: pozna aplikację Canva dla oświaty i wykorzysta ją 
do tworzenia materiałów graficznych. 
Uwaga! Podczas szkolenia pracujemy na edukacyjnej wersji Canvy. Każdy 
zakwalifikowany uczestnik przed spotkaniem otrzyma instrukcję rejestracji konta 
Canva dla oświaty. 
Limit miejsc: 12 osób 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Magdalena Kobylińska, Mariola Szczepańska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/N9uRiBt1DDMxUc518 
Termin: 10 stycznia (wtorek) w godz. 13.00-15.15 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Uczestnicy zapoznają się z literaturą młodzieżową; wezmą udział 
w podchodach literackich; poznają nowe sposoby promocji biblioteki szkolnej 
i czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

 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/q1MXPaNP68VinbfZ8 
Termin: 12 stycznia (czwartek) w godz. od 16:00-18:15 
Miejsce: sala konferencyjna (III piętro) 
Uczestnik warsztatów: pozna sposoby pracy nad kształtowaniem orientacji 
w przestrzeni, koncentracji i spostrzegawczości, testuje zabawy z mapą, elementy 
terenoznawstwa, tworzy pomoce dydaktyczne, karty pracy (gry edukacyjne, DIY, 
zabawy ruchowe, elementy plastyczne). 
Limit miejsc: 12 osób 
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 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 
Adresat: nauczyciele bibliotekarze ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Mariola Szczepańska, Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/kD5xT1PyrJQGHg5t8  
Termin: 18 stycznia (środa) w godz. 15:45-18:00 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Spotkanie odbędzie się pod hasłem „Opowieści biblijnej treści - tworzymy 
ilustracje do teatrzyku Kamishibai”. Uczestnicy stworzą własne karty Kamishibai, które 
będą przedstawiały opis stworzenia świata. 

 TiK-owy język polski 
Adresat: nauczyciele języka polskiego z różnych etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/CRjJ3mufhnGvb4b99 
Termin: 31 stycznia (wtorek) w godz. od 10:00-12:15 
Miejsce: Wydział Wspomagania Edukacji (I piętro) 
Uczestnik warsztatów: pozna przydatne narzędzia TiK, które urozmaicą lekcje języka 
polskiego i zwiększą zaangażowanie uczniów podczas zajęć. 
Limit miejsc: 12 osób 

Zgłoszenia na warsztaty stacjonarne i spotkania sieci współpracy i samokształcenia 
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. 

Stacjonarne formy doskonalenia są prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 
ul. Świętego Ducha 25 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczycielu, jeśli chcesz podzielić się swoja pasją lub zorganizować w Bibliotece 
Pedagogicznej w Elblągu wystawę swoich prac, zapraszamy do kontaktu. 

Oferujemy: 

 przestrzeń na prezentacje prac plastycznych, fotografii, rękodzieła itp., 

 miejsce na spotkanie z grupą pasjonatów, 

 warunki na organizację wernisażu, wymianę pomysłów, mini warsztaty 
z przyjaciółmi. 

Zapraszamy do kontaktu dyrektor@wmbp.edu.pl ; tel. 552376260 

Wspólnie ustalimy terminy i warunki organizacji wydarzenia. 
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