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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 
 

                                                         zainteresowanych nauczycieli  
 
                                                              na warsztaty doskonalące 

„PREZI.COM - TWORZENIE PREZENTACJI W OPARCIU 

 O TECHNOLOGIĘ ZOOM” 

 

14 stycznia 2017r. godz. 9.00-13.30 (6 godzin dydaktycznych) 
21 stycznia 2017r. godz. 9.00-13.30 (6 godzin dydaktycznych) 

(razem 12 godzin dydaktycznych) 
 

Miejsce realizacji: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1 (sala konferencyjna parter) 
 
Zapisy:  
Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12.01.2017r., na podstawie formularza zgłoszeniowego 
(do pobrania na www.polkowice.edu.pl – dział dokumenty do pobrania - PODM). 
 

Cele:   

1. Zdobycie wiedzy dotyczącej prezentacji w chmurze - zapoznanie z programem Prezi, 

      jego możliwościami oraz sposobem wykorzystania w pracy nauczyciela. 

2. Przygotowanie i udostępnianie prezentacji elektronicznej. 

3. Nabycie  umiejętności dotyczącej przygotowania  nauczycieli do efektywnego wykorzystania. 

     nowoczesnych technologii do tworzenia atrakcyjnych prezentacji. 

Program: 
 

1. Zasady tworzenia prezentacji w oparciu o technologię zoom. Prezentacja oparta o slajdy 
vs.prezentacja w formie mapy myśli. 

2. Korzystanie z gotowych szablonów, motywów i elementów graficznych. 

3. Dodawanie do prezentacji tekstów, zdjęć i elementów multimedialnych. 

4. Budowanie własnej prezentacji. Ramki i ścieżki. Modyfikowanie dostępnych szablonów i motywów. 

5. Zapisywanie i publikowanie prezentacji. Prezi Desktop. Umieszczanie prezentacji na stronie WWW. 

6. Praca grupowa w Prezi. 

7. Korzystanie z Prezi na urządzeniach przenośnych. 
 
Uczestnik:  zostanie wyposażony w umiejętności zastosowania cyfrowych narzędzi w edukacji. 
 
Koszt: 100 zł 
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Prowadzący: Bożena Solecka – doradca metodyczny POPPPiDM w Polkowicach 
 
Kwalifikacje i doświadczenie: 
 

1. Mgr filologii polskiej specjalność nauczycielska  od 1989r. 

2. Inż. informatyk specjalność: inżynieria oprogramowania od 1999r. 

3. Edukator dorosłych od 2005r. 

4. Kwalifikacje Szkolnego Organizatora Rozwoju od 2012r. 

5. Specjalista w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego na odległość od 2007r. 

6. Specjalista w zakresie reklamy cyfrowej z elementami technik multimedialnych 

 i fotopoligraficznych od 2013r. 

7. Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą od 2015r 
8. Ekspert  MEN komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych w zakresie awansu zawodowego 

nauczycieli od 2008r. 

9. Kwalifikacje egzaminatora wg kryteriów nowej podstawy programowej w zawodzie technik informatyk 

dla szkolnictwa zreformowanego w zakresie kwalifikacji: E.12. Montaż i eksploatacja komputerów 

osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych  

i administrowanie sieciami, E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie 

bazami od 2013r. 

 
 

 
                          Serdecznie zapraszamy 

                                                    do skorzystania z proponowanej formy doskonalenia nauczycieli 
 


