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Serdecznie zapraszamy nauczycieli języków obcych na szkolenie warsztatowe: 
 

„Cyfrowe laboratorium nauczyciela języka obcego” 
 

 TERMIN REALIZACJI:  11 kwietnia,  godz. 09:30 – 15:30; (8 godz. dydaktycznych) 

Voxopop, Quizlet, Story/Bird, Tagxedo, Fotobabble, Pixton, JigsawPlanet… JeŜeli wymienione nazwy 
brzmią dla Państwa egzotycznie, czas to zmienić! To zdobywające popularność na całym świecie 
narzędzia, które słuŜą do doskonalenia umiejętności językowych przez uczniów. Wykorzystywanie na 
lekcjach multimediów nowoczesnych aplikacji to nie tylko zwiększenie atrakcyjności zajęć, ale przede 
wszystkim poprawienie skuteczności nauczania. Wspólne tworzenie interaktywnych plakatów, 
gadających obrazków, cyfrowych ksiąŜeczek czy mapy myśli online to wzbogacenie tradycyjnego 
modelu nauczania o nowe elementy, które zaktywizują uczniów na lekcjach oraz – co jest niezwykle 
istotne podczas nauki języka obcego – zachęcają ich do samodzielnej pracy w domu. 

Program proponowanego Państwu szkolenia autorskiego pozwala podczas praktycznych warsztatów 
gruntownie poznać wyŜej wymienione narzędzia, a takŜe wiele innych aplikacji edukacyjnych. Szkolenie 
adresowane jest do nauczycieli języków obcych na wszystkich etapach szkolnych a jego celem jest 
pomoc w przygotowaniu przepisu na efektywną komunikację z uczniem. 

KOSZT SZKOLENIA: 300zł/os 
 

KWOTA OBEJMUJE: 

• kompetencje praktyczne 

• aktualny, obszerny materiał szkoleniowy 

• przybory do pisania 

• dyplom potwierdzający uczestnictwo 

• materiały w wersji elektronicznej na płycie CD 

• kwartalnik związany z tematyką szkolenia (próbka) 

• kupon rabatowy o wartości 50 zł na zakupy w księgarni internetowej www.sklep.presscom.pl 
 

NABÓR TRWA DO DNIA: 02  kwietnia  2014 

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeń dostarczonego do siedziby 

ośrodka osobiście, drogą mailową lub faxem (formularz do pobrania na www.polkowice.edu.pl).           

Osoba do kontaktu: specjalista ds. szkoleń Martyna Łabyk tel. 76 746 15 70 wew. 73. 

 

OSOBA PROWADZĄCA: 

Marta Florkiewicz – Borkowska, nauczycielka języka niemieckiego, jest fanką nauki metodą projektu, 

uczenia przez nauczanie oraz nowoczesnych technologii, od trzech lat stosuje na swoich lekcjach TIK, 

prowadzi dwa blogi: deutschfun z języka niemieckiego oraz handmade z zajęć technicznych, jest 

trenerem  w komponencie e-nauczyciel „Cyfrowej Szkoły” w programie CEO „Aktywna Edukacja”, należy 

do grupy „SUPERBELFRZY RP”. 

 

WARUNKIEM DZIAŁU W SZKOLENIU JEST POSIADANIE PRZEZ KAŻDEGO UCZESTNIKA WŁASNEGO 

LAPTOPA Z UAKTUALNIONYM PROGRAMEM FLASH, PRZEGLĄDARKĄ GOOGLE CHROME, AKTUALNĄ 

JAVĄ, KONTEM GMAIL. 


