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                                                  Polkowice, dnia 17.03.2018r. 

   
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 języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum  

oraz nauczycieli bibliotekarzy 
 

NA  WARSZTATY METODYCZNE 

 
POSZUKUJĘ WIADOMOŚCI, PORZĄDKUJĘ, WYKORZYSTUJĘ… - WSPIERANIE 

NASZYCH UCZNIÓW W DZIELE EFEKTYWNEGO I BEZPIECZNEGO 
POSŁUGIWANIA SIĘ TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ. 

  

KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ  
 

17 kwietnia 2018 roku, godz. 15.30-17.45 
(3 godz. dydaktyczne) 

 
Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala szkoleniowa parter). 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.04.2018r., na podstawie formularza zgłoszeniowego  
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 
Cele: 

 zwrócenie uwagi uczestników na możliwości wykorzystania technologii informacyjnych 
w procesie edukacyjnym, 

 skłonienie do refleksji nt. rozwiązań metodycznych w zakresie wspierania uczniów w dziele 
poszukiwania informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy, wartościowania oraz 
wykorzystywania w praktyce, 

 poddanie pod rozwagę uczestników zagadnień właściwego korzystania ze źródeł wiedzy, 
Internetu, w tym stosowania cudzysłowu, przypisów i odsyłaczy, również potrzeby uczenia 
szacunku dla cudzej własności intelektualnej, 

 stworzenie sytuacji poznawczej sprzyjającej wymianie doświadczeń. 
 

Program: 
1. przegląd aplikacji z otwartych zasobów edukacyjnych Internetu inspirujących nauczycieli do 

wspierania uczniów w nauce efektywnego poszukiwania i wykorzystywania informacji  
w praktyce, prezentowania efektów pracy – m.in. narzędzia Google (praca w chmurze), 
Learning Apps (autorskie aplikacje), Bubbl.us (mapy myśli). 

2. Ćwiczenia warsztatowe – wspólne tworzenie i udostępnianie tematycznych notatek np.  
w formie tabeli, opracowanie autorskiej aplikacji dla uczniów służącej utrwalaniu wiadomości, 
tworzenie mapy myśli. 

3. Propozycje zadań dla uczniów odwołujących się do zasad odpowiedniego korzystania ze 
źródeł wiedzy z uszanowaniem własności intelektualnej. 

4. Dyskusja nt. możliwości realizacji zaproponowanych rozwiązań metodycznych, wymiana 
doświadczeń. 

5. Omówienie bieżących zagadnień istotnych dla nauczycieli. 
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Korzyści: 
 nabycie wiedzy i/lub porównanie własnych doświadczeń – związanych z wypracowaniem 

skutecznych rozwiązań metodycznych, dotyczących wspomagania uczniów w zróżnicowanych 
sytuacjach edukacyjnych z zastosowaniem TIK – z materiałem zaprezentowanym na 
warsztatach, 

 poddanie refleksji stosowane dotychczas metody i techniki pracy, inspiracja do wzbogacenia 
ich zasobów, 

 nawiązanie relacji z innymi nauczycielami w zakresie współpracy i wymiany doświadczeń. 

 

Prowadzący szkolenie:  

Dorota Szmidt 

doradca metodyczny Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Polkowicach. 

 

 
          Serdecznie zapraszamy  

                                do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 

http://www.polkowice.edu.pl/

