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Oferta bezpłatnych form doskonalenia 
dla nauczycieli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

marzec 2023 



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

organizowanych w marcu 
w Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu 

Formy stacjonarne 

 Poznaję ciało śmiało 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego; nauczyciele I etapu 
edukacyjnego; nauczyciele bibliotekarze; nauczyciele świetlicy 
Prowadzący: Magdalena Kobylińska, Monika Kobylińska 
Formularz zgłoszeniowy termin 1.: https://forms.gle/5ph4LKazqEBpV5Vg8 
Termin 1.: 9 marca (czwartek) w godz. od 16:00-18:15 
Formularz zgłoszeniowy termin 2.: https://forms.gle/sYyV6TV4tbKgJj1h9 
Termin 2.: 22 marca (środa) w godz. od 16:00-18:15 
Miejsce: sala konferencyjna (III piętro) 
Uczestnik warsztatów: poznaje budowę ciała człowieka i jego fizjologię; orientuje się 
w schemacie ciała; tworzy pomoce dydaktyczne, karty pracy (gry edukacyjne, DIY, 
zabawy ruchowe, elementy plastyczne). 
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/NGC4kA6X1Qhs4bB28 
Termin: 15 marca (środa) w godz. 12.00-14.15 
Miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu (ul. Mikołaja 
Kopernika 27) 
Uwaga! Uczestnicy zapoznają się ze specyfiką pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym; będą uczestniczyli w grach edukacyjnych. 

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli religii 
Adresat: nauczyciele religii ze wszystkich etapów edukacyjnych 
Koordynatorzy: Mariola Szczepańska, Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/JkCKGTdQyPrrH2Nf8  
Termin: 22 marca (środa) w godz. 15:45-18:00 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uwaga! Uczestnicy wezmą udział w podchodach inspirowanych książką "Detektywi 
Starego i Nowego Testamentu" Doroty Nowakowskiej. 

 Kamishibai, jako forma pracy z tekstem 
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego; nauczyciele I etapu 
edukacyjnego; nauczyciele bibliotekarze; nauczyciele świetlicy 
Prowadzący: Anna Szeląg, Mariola Szczepańska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/5dk2DE5R54dvHMSC8 

https://forms.gle/5ph4LKazqEBpV5Vg8
https://forms.gle/sYyV6TV4tbKgJj1h9
https://forms.gle/5dk2DE5R54dvHMSC8


Termin: 27 marca (poniedziałek) w godz. od 15:30-17:45 
Miejsce: czytelnia (I piętro) 
Uczestnik warsztatów: dowie się czym jest kamishibai; pozna sposoby jego 
wykorzystania w pracy z dziećmi; nauczy się tworzyć własne karty kamishibai. 
Limit miejsc: 12 osób 

Formy zdalne (Google Meet) 

 Konkurs "Ten Geniallny Kopernik" - spotkanie informacyjne 
Adresat: nauczyciele zainteresowani udziałem w konkursie "Ten Geniallny 
Kopernik" 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś, Magdalena Kobylińska 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/ZYMBeEmbS6FhfTGA8 
Termin: 13 marca (poniedziałek) w godz. od 16:00 do 17:00 
Miejsce: Google Meet (Link do spotkania zostanie przesłany w dniu spotkania 
na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail) 
Uwaga! Podczas spotkania przybliżymy ideę oraz regulamin konkursu 
organizowanego z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Uczestnicy 
będą mieli możliwość zadawania pytań. 

 Genially krok po kroku 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych, którzy chcą 
poznać aplikację Genial.ly (osoby początkujące) 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/44bB5Bkft29kexBB9 
Termin: 28 marca (wtorek) w godz. od 15:30-17:45 
Miejsce: Google Meet 
Uczestnik warsztatów: poznaje interfejs i podstawowe funkcje, które są dostępne 
w Genial.ly. Edytuje gotowy szablon i tworzy własną prezentację. 
Uwaga! Do uczestnictwa w szkoleniu wymagane jest założenie konta w Genial.ly.   

Formy zdalne (Moodle) 

 Kreator – generator. Wykreślanki i krzyżówki! 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Aleksandra Olbryś 
Rozpoczęcie: 6 marca Zakończenie: 13 marca 
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 wykreślanek i krzyżówek; 
tworzy zadania dla uczniów z wykorzystaniem poznanych generatorów. 

https://forms.gle/ZYMBeEmbS6FhfTGA8
http://moodle.wmbp.edu.pl/
http://moodle.wmbp.edu.pl/course/index.php?categoryid=7


 Tworzenie prezentacji w Genially 
Adresat: nauczyciele różnych przedmiotów i etapów edukacyjnych 
Prowadzący: Anna Szeląg 
Rozpoczęcie: 20 marca Zakończenie: 27 marca 
Czas: 8 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: tworzy interaktywne prezentacje i videoprezentacje 
w aplikacji Genial.ly. 

Zgłoszenia na warsztaty stacjonarne/zdalne (Google Meet) 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. 

Rejestracja na formy zdalne prowadzone na platformie Moodle są prowadzone 
bezpośrednio na platformie Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji. 

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

 

 

http://moodle.wmbp.edu.pl/
http://moodle.wmbp.edu.pl/course/index.php?categoryid=3
http://moodle.wmbp.edu.pl/
https://wmbp.edu.pl/ten-geniallny-kopernik-konkurs/

