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Rok szkolny 2022/2023 

  OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI  
 

Biblioteka szkolna miejscem przyjaznym dla uczniów 
Rodzaj: sieć współpracy i samokształcenia 

Opis: wymiana pomysłów, doświadczeń, przedsięwzięć organizowanych w bibliotekach 

szkolnych 

Adresaci: nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg harmonogramu sieci 

 

7 programów graficznych do obróbki zdjęć 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie bezpłatnych aplikacji graficznych do obróbki zdjęć, nabycie umiejętności 

tworzenia własnych projektów graficznych 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Aplikacje do quizów i ankiet 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: prezentacja prostych narzędzi, dzięki którym w szybki sposób można stworzyć różnego 

rodzaju quizy i ankiet do wykorzystania w edukacji stacjonarnej i zdalnej 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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CANVA - darmowe narzędzie do tworzenia grafik 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie bezpłatnego, popularnego programu do tworzenia własnych projektów 

graficznych w oparciu o gotowe szablony, zakładanie konta Canvy dla Edukacji 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Edytor zdjęć: PIXLR – bezpłatne narzędzie do edycji grafiki 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie bezpłatnego programu graficznego do obróbki zdjęć, nabycie umiejętności 

tworzenia własnych projektów graficznych 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Emaze – atrakcyjne i dynamiczne prezentacje 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: zakładanie konta na stronie Emaze, zapoznanie z interfejsem programu, tworzenie 

prezentacji, zapisywanie i udostępnianie 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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Genial.ly – patent na tworzenie interaktywnych materiałów. Część 1, 2 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: - 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 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 3 x 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Google Sites - darmowa strona internetowa lub blog 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się oraz administracja własnej strony 

internetowej założonej na platformie Google Sites 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Kiermasz TIKowych rozmaitości 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie prostych aplikacji i programów, będących wsparciem dla nauczyciela 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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Kody QR w edukacji 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie programów do generowania kodów QR oraz pomysłów na wykorzystanie ich w 

pracy z uczniem 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Komiks – świat przerysowany 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: prezentacja serwisów i platform do tworzenia do tworzenia komiksów i kreskówek 

online, nabycie umiejętności tworzenia własnych komiksów i kreskówek  

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Korzystanie z Otwartych Zasobów Edukacyjnych 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: 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 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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Prezentacje interaktywne w Google Slides i PowerPoint 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: tworzenie interaktywnych prezentacji w formie quizów, zadań 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Prezi: nowe narzędzie – nowe możliwości 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: nabycie umiejętności swobodnego posługiwania się aplikacją Prezi 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

Rozszerzona rzeczywistość w edukacji 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: wprowadzenie do tematu rozszerzonej rzeczywistości (AR, ang. augmented reality), 

prezentacja wybranych aplikacji, będących wsparciem dla nauczyciela 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Sugestywny przekaz myśli: chmura wyrazów – wyrazy w chmurze 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie bezpłatnych serwisów do tworzenia chmur wyrazowych, nabycie umiejętności 

tworzenia własnych projektów graficznych 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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Sway - program do tworzenia atrakcyjnych i inspirujących prezentacji 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie programu  do tworzenia prezentacji multimedialnych, nabycie umiejętności 

tworzenia własnych prezentacji  

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Tablica interaktywna – pomoc dydaktyczna czy zabawka?  
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie funkcji darmowego oprogramowania Open Sankore, poznanie programu Smart 

Notebook 18, jego zasobów oraz możliwości wykorzystania  

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Testportal - testowanie online 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie bezpłatnego serwisu  do tworzenia testów, nabycie umiejętności 

samodzielnego tworzenia testów 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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ThingLink - tworzenie interaktywnych obrazów i wirtualnych wycieczek 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: poznanie programu  do tworzenia interaktywnych prezentacji, nabycie umiejętności 

tworzenia własnych projektów 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Whiteboard - sposób na ciekawą współpracę online 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: prezentacja kilku prostych, intuicyjnych, cyfrowych tablic online 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

WiX - jak szybko i bezpłatnie uruchomić stronę internetową 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: umiejętności swobodnego posługiwania się programem oraz administracja własnej 

strony internetowej założonej na platformie WiX 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 
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Wordwall – interaktywne zadania i ćwiczenia 
Rodzaj: warsztaty 

Opis: łatwe, intuicyjne narzędzie do tworzenia quizów, zadań, ćwiczeń za pomocą gotowych 

szablonów 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Wykorzystanie Office 365 w edukacji   
Rodzaj: warsztaty 

Opis: przechowywanie dowolnych dokumentów na wirtualnym dysku OneDrive, tworzenie 

interaktywnych prezentacji w sieci dzięki aplikacji Sway, przygotowywanie i zarządzanie 

elektronicznymi ankietami i testami za pomocą aplikacji Microsoft Forms, edycja dokumentów 

Word, PowerPoint oraz Excel, korzystanie z profesjonalnej, bezpiecznej poczty Outlook 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 90 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wg zgłoszeń zainteresowanych nauczycieli 

 

Zagadnienia związane z awansem zawodowym   
Rodzaj: warsztaty 

Opis: spotkanie dla osób, rozpoczynających i kończących staż na kolejny stopień awansu 

zawodowego, prowadzone przez doradcę metodycznego i eksperta 

Adresaci: nauczyciele wszystkich etapów kształcenia 

Czas trwania: 60 min 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

Data: wrzesień 2022 / maj 2023 

 


