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FORMY WSPOMAGANIA PRACY SZKÓŁ I NAUCZYCIELI 

ROK SZKOLNY 2020/2021 – semestr I 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. H. KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE / FILIA W OLKUSZU 

 

TEMAT OPIS ADRESACI TERMIN 

CZY ONLINE? 
TAK/NIE (ORAZ 
PREFEROWANE 
NARZĘDZIE DO 

PRZEPROWADZENI
A WARSZTATÓW: 
ZOOM MS TEAMS 

ITD.) 

KONTAKT 

 SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA 
 

Bibliotekarz w sieci - promocja biblioteki w Internecie 
- serwisy dla nauczycieli 
- programy i aplikacje 
internetowe  
- bezpieczeństwo w sieci 

nauczyciele bibliotekarze wg harmonogramu 
pracy sieci 

Online/ ZOOM 32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

 
 

SPOTKANIA I WARSZTATY 

7 programów 
graficznych do obróbki 

zdjęć 

- poznanie bezpłatnych aplikacji 
graficznych do obróbki zdjęć 
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych projektów graficznych 
 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Edytor zdjęć: PIXLR – 
bezpłatne narzędzie do 

edycji grafiki 

- poznanie bezpłatnego programu 
graficznego do obróbki zdjęć 
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych projektów graficznych 
 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 



Flipgrid i Wakelet jako 
aplikacje wspomagające 

pracę nauczyciela 

- Tworzenie kont na platformach 
- Interfejs oraz możliwości 
aplikacji 
- Tworzenie materiałów  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
Pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Gamifikacja – tworzenie 
narzędzi edukacyjnych 

- prezentacja serwisów i platform 
do tworzenia testów, quizów oraz 
pracy online 
- tworzenie testów zawierających 
różne typy pytań 
- ustawienia testów i ich edycja 
- uczestnicy zalogują się na 
platformy i wykonają 
samodzielnie wybrane ćwiczenia 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Genial.ly – patent na 
tworzenie 

interaktywnych 
materiałów. Część 1, 2 

- Zakładanie konta w aplikacji 
Genial.ly 
- Interfejs programu 
- Tworzenie interaktywnego 
obrazu 
- Tworzenie infografiki 
- Zapisywanie, publikowanie i 
udostępnianie 
- Escape room 
- Nagrania audio 
- Osadzanie filmów z YouTube 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Google Sites - darmowa 
strona internetowa lub 

blog 

- umiejętności swobodnego 
posługiwania się oraz 
administracja własnej strony 
internetowej założonej na 
platformie Google Sites 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Jak uatrakcyjnić lekcję? 
Generatory 

wykreślanek, krzyżówek 

- prezentacja prostych narzędzi, 
dzięki którym w szybki sposób 
można stworzyć różnego typu 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 



itp. gotowych do 
wydruku 

krzyżówki, wykreślanki, 
kolorowanki gotowe do wydruku 

Kamishibai – narzędzie 
twórczej zabawy 

- kamishibai jako narzędzie 
twórczej zabawy z literaturą 
- nowe narzędzie skutecznego 
promowania czytelnictwa 

nauczyciele edukacji 
przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Kiermasz TIKowych 
rozmaitości  

- wybrane strony edukacyjne 
- aplikacje wspierające proces 
dydaktyczny 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams  

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Kody QR w edukacji – prezentacja serwisów i platform 
do tworzenia kodów QR  
– nabycie umiejętności tworzenia 
własnych kodów 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams 

 

Komiks – świat 
przerysowany 

– prezentacja serwisów i platform 
do tworzenia do tworzenia 
komiksów i kreskówek online  
– nabycie umiejętności tworzenia 
własnych komiksów i kreskówek  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Komputer oraz 
podstawy Internetu 

- budowa i działanie komputera  
- podstawy pracy w sieci 
- przetwarzanie tekstów 
- poczta email 

nauczyciele seniorzy 60+ dwa razy  
w miesiącu 

Stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Korzystanie 
 z Otwartych Zasobów 

Edukacyjnych 

– poznanie otwartych zasobów 
edukacyjnych dostępnych w 
Internecie możliwych do 
zastosowania na wszystkich 
etapach kształcenia oraz w 
bibliotekach, 
– poznanie zasad 
wykorzystywania otwartych 
zasobów edukacyjnych w zgodzie 
z prawem oraz licencje Creative 
Commons 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 



Microsoft Teams – 
działanie 

 i wykorzystanie w 
nauczaniu zdalnym 

- zarejestrowanie placówki 
oświatowej na stronie office.com 
- utworzenie konta 
administratorskiego 
- praca na platformie z poziomu 
nauczyciela 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Narzędzia Google 
 w pracy wychowawczej  

i dydaktycznej 
nauczyciela 

- prezentacja formularzy Google, 
kalendarza i dysku 
- tworzenie ankiet, quizów, 
testów 
- wspólne modyfikacje 
 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

 
32 643 13 84 

filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Prezi: nowe narzędzie – 
nowe możliwości 

- nabycie umiejętności 
swobodnego posługiwania się 
aplikacją Prezi 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Procedura wszystkich 
stopni awansu 
zawodowego 

nauczycieli 

- przepisy prawa oświatowego 
dotyczące awansu zawodowego 
- szczegółowe informacje z 
zakresu procedury 
poszczególnych stopni awansu 
zawodowego 

nauczyciele 
rozpoczynający awans 
zawodowy na kolejny 

stopień  

Wrzesień 2021 Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Programowanie offline  
w edukacji 

przedszkolnej 

- programowanie jako kluczowa 
kompetencja ucznia  
- przegląd i prezentacja narzędzi 
pomocnych przy kodowaniu 
- ćwiczenia praktyczne 

nauczyciele edukacji 
przedszkolnej 

i wczesnoszkolnej 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Scratch 3.0 – nauka 
programowania przez 

zabawę 

- zrozumienie idei 
programowania 
- poznanie programu Scratch 
- zapoznanie się z interfejsem 
programu Scratch 
- tworzenie prostych programów 

nauczyciele edukacji 
przedszkolnej  

i wczesnoszkolnej 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 



Sugestywny przekaz 
myśli: chmura wyrazów 

– wyrazy w chmurze 

- poznanie bezpłatnych serwisów 
do tworzenia chmur wyrazowych 
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych projektów graficznych 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Sway - program do 
tworzenia atrakcyjnych i 

inspirujących 
prezentacji 

- poznanie programu  do 
tworzenia prezentacji 
multimedialnych 
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych prezentacji  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Świadome i bezpieczne 
korzystania z Internetu i 

nowych technologii 

- podstawowe zasady 
bezpiecznego Internetu 
- prywatność w sieci 
- zainteresowanie problematyką 
społeczną 
 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Tablica interaktywna – 
pomoc dydaktyczna czy 

zabawka?  

- poznanie funkcji darmowego 
oprogramowania Open Sankore 
- poznanie programu Smart 
Notebook 18, jego zasobów 
oraz możliwości wykorzystania  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Testportal - testowanie 
online 

- poznanie bezpłatnego serwisu  
do tworzenia testów 
- nabycie umiejętności 
samodzielnego tworzenia testów 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Wykorzystanie Office 
365 w edukacji 

- Word, Excel 
- Outlook 
- OneDrive 
- PowerPoint 
- Sway 
- MS Forms 
 
 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Zaprojektowanie  
i uruchomienie 

- umiejętności swobodnego 
posługiwania się oraz 
administracja własnej strony 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 



strony/bloga na 
platformie WordPress 

internetowej założonej na 
platformie WordPress 

w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

Zoom Meetings - 
działanie i 

wykorzystanie w 
nauczaniu 

- zakładanie konta na stronie 
zoom.us 
- zapoznanie z interfejsem konta 
użytkownika 
- planowanie spotkania i jego 
opcje  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Wordwall - 
interaktywne zadania i 

ćwiczenia 

- poznanie bezpłatnego serwisu  
do tworzenia różnego   rodzaju 
indywidualnych zestawów 
ćwiczeń interaktywnych oraz do 
wydruku  dla uczniów na różnym 
etapie kształcenia  
- nabycie umiejętności 
samodzielnego tworzenia testów 
  

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

ThingLink - tworzenie 
interaktywnych 

obrazów i wirtualnych 
wycieczek 

- poznanie programu  do 
tworzenia interaktywnych 
prezentacji  
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych projektów 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

Prezentacje 
interaktywne w Google 

Slides i PowerPoint 

- poznanie programu  do 
tworzenia multimedialnych 
interaktywnych prezentacji 
- nabycie umiejętności tworzenia 
własnych prezentacji 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

WiX - jak szybko i 
bezpłatnie uruchomić 

stronę internetową 

- umiejętności swobodnego 
posługiwania się programem oraz 
administracja własnej strony 
internetowej założonej na 
platformie WiX 

nauczyciele wszystkich 
etapów kształcenia 

Wg zgłoszeń 
zainteresowanych 

nauczycieli 

Online 
 ZOOM/ MS Teams lub 

stacjonarnie  
w bibliotece z 
zachowaniem 

wytycznych dot. 
pandemii 

32 643 13 84 
filia.olkusz@pbw.edu.pl 

 


