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                                                  Polkowice, dnia 20.02.2019r. 

   
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 

w Polkowicach  
 

59 – 100 Polkowice, ul. Targowa 1, tel. 76 74615 70, fax. 76 746 15 71, e-mail: podm@polkowice.edu.pl, 
http://www.polkowice.edu.pl 

 
ZAPRASZA  

nauczycieli informatyki, przedmiotów humanistycznych, bibliotekarzy, 
zainteresowanych nauczycieli 

 
NA  WARSZTATY METODYCZNE 

 

INNOWACJE Z FINLANDII. PORUSZYĆ UCZNIA CZYLI JAK SAMODZIELNIE 
ZMIENIĆ LEKTURĘ LUB WYCIECZKĘ W GRĘ TYPU POKEMONGO? 

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

20.03.2019r. godz. 14.00-18.00 
(5 godziny dydaktycznych) 

 
Miejsce realizacji: 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ul. K.B. Kominka 1 (sala 205)  
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 11.03.2019r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania – PODM 
 
Koszt szkolenia: 
300 zł 
 
Cele szkolenia: 
Przygotowanie pedagogów do popularyzacji nowych form nauczania poprzez gamifikację lekcji  
i czytelnictwa wśród uczniów. Zdobycie wiedzy z zakresu najnowszych trendów w fińskiej edukacji  
i umożliwienie wdrożenia ich w polskich szkołach. Zapoznanie z fińskim oprogramowaniem 
ActionTrack do gamifikowania wiedzy i treści edukacyjnych. Zapoznanie z samym pojęciem 
gamifikacji i korzyściami dla edukacji z niej płynącej. 
 
Program: 

1. Gamifikacja, gry paragrafowe i literatura. 
2. Przykłady zastosowania gamifikacji i rozwiązań transmedialnych przez biblioteki. 
3. Jak zaadoptować historię lub książkę do gry – narratologia. 
4. Kodowanie pomysłu z wykorzystaniem fińskiej aplikacji Action Track. 
5. Testowanie gry poza budynkiem. 
 

Korzyści: 

Uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętność świadomego wprowadzenia mechanizmów gamifikacji  
w edukacji, znajomość fińskich trendów w edukacji. Szkolenie umożliwi uczestnikom sprawne 
posługiwanie się fińskim oprogramowaniem do tworzenia gier edukacyjnych oraz przekazanie swoich 
umiejętności uczniom. 
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Prowadzący:  

Marcin Skrabka – edukator i właściciel GoodBooks. 

Firma GoodBooks od 10 lat szkoli bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz nauczycieli. Jej celem jest 

wspieranie rozwoju czytelnictwa w Polsce, zwłaszcza przez wdrażanie innowacji technologicznych jak  

i zmianę sposobu pracy z czytelnikami i użytkownikami bibliotek. Firma stworzyła koncepcję 

gamifikowania literatury i wydarzeń kulturalnych na smartfonach. 

          
                                                                      Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 


