PROGRAM WARSZTATU
nt. Interaktywnie=Efektywnie
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i nowych metod kształcenia z użyciem
narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym, czyli jak tworzyć własne materiały na tablice
multimedialne
Warsztat dla
nauczycieli powiatów

kołobrzeskiego,
świdwińskiego,
drawskiego,
wałeckiego,
szczecineckiego, sławieńskiego, koszalińskiego, m. Koszalin

białogardzkiego,

Miejsce warsztatu

Koszalin ul. Ruszczyca 16
- budynek Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie

Liczba godzin warsztatu

10

Cel ogólny warsztatu

Konstruowanie materiałów dydaktycznych na tablice interaktywne.

Cele szczegółowe

Opanowanie umiejętności wykorzystania cyfrowych aplikacji i zasobów edukacyjnych do
tworzenia narzędzi edukacyjnych.
Moduł I: Tworzenie ćwiczeń interaktywnych do wybranych edukacji






Program warsztatu

poznanie narzędzi/zasobów oprogramowania tablicy interaktywnej,
umiejętne scalanie grafiki, animacji, dźwięku i filmu,
konstruowanie ćwiczeń interaktywnych z wybranych edukacji,
korzystanie z otwartych zasobów interaktywnych – interaktywne wycieczki.

Moduł II: Konstruowanie narzędzi z wykorzystaniem edukacyjnych aplikacji
 tworzenie gier edukacyjnych w Learning Apps (Wykreślanka, Milionerzy, Plansza,
Krzyżówka),
 tworzenie puzzli w programie Jigsaw Planet,
 redagowanie e-książeczek w programie Story Jumper,
 tworzenie quizów w programie Kahoot.
Moduł III: Konstruowanie scenariusza zajęć

Prowadząca warsztat



zastosowanie poznanych wiadomości i umiejętności w tworzeniu
interaktywnych zajęć wybranego przedmiotu,



omówienie i prezentacja wypracowanych projektów zajęć.
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dydaktyczny Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie.
Ukończone Studia Podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą oraz Technologie
Informacyjne we Współczesnej Edukacji, Norweski kurs e-learning pt. ICT in society and
work life.
Autorka książki pt. Tablica interaktywna w edukacji wczesnoszkolnej. Zbiór ćwiczeń,
wydany przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe w 2010 r. Dorobek naukowobadawczy obejmuje wiele artykułów publikowanych w krajowych czasopismach
odnośnie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji
wczesnoszkolnej.
Organizatorka otwartych lekcji dla nauczycieli z zastosowania tablicy interaktywnej
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