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                   OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW 

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 
 

Google Sites - darmowa strona internetowa lub blog 
Opis: Umiejętność swobodnego posługiwania się oraz administracja własnej strony internetowej 

założonej na platformie Google Sites. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams). 

 

 Kim jest Antygona z tragedii Sofoklesa? 
Opis: Uczeń rozumie pojęcie symbolu, poprawnie posługuje się cytatami, tworzy twórczą wypowiedź, 

potrafi wyciągać wnioski. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie  

 

Korzystamy z Otwartych Zasobów Edukacyjnych 
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: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

 

 Ludzie się zmieniają, czyli rozmawiamy o trzech Scrooge’ach 
Opis: Lekcja poświęcona lekturze Opowieść Wigilijna, ma na celu rozwijanie zdolności rozumienia 

utworów literackich, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i formułowania opinii oraz określa 

doświadczenia bohaterów literackich i porównuje je z własnymi. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie  
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Naga prawda o człowieku. Ocena postawy moralnej Zenona Ziembiewicza – 
bohatera Granicy Z. Nałkowskiej    

Opis: Uczeń zna historię życia bohatera lektury i potrafi o niej opowiadać, charakteryzuje postać 

literacką, biorąc pod uwagę różne aspekty oceny , uzasadnia swoje sądy, gromadzi informacje  

i wykorzystuje je w dyskusji.  

 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie 

 

Prezentacje interaktywne w Google Slides i PowerPoint 
Opis: Poznanie programu  do tworzenia multimedialnych interaktywnych prezentacji, nabycie 

umiejętności tworzenia własnych prezentacji. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams). 

 

Prezi – tworzymy ciekawą prezentację multimedialną 
Opis: Założenie konta na platformie, poznanie  narzędzi, jakie daje aplikacja, samodzielne wykonanie 

prezentacji. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams). 

 

Wyobraźnia jest początkiem tworzenia… 
Opis: Ćwiczenia twórczego i kreatywnego myślenia aktywizujące obie półkule mózgowe, ćwiczenia 

koncentrujące uwagę. Wykorzystanie gry Dixit. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie  
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Wyszukiwanie informacji w ogólnodostępnych bazach bibliograficznych, 
katalogach i bibliotekach cyfrowych 

Opis: Prezentacja wybranych baz dostępnych w Internecie, oferujących informacje bibliograficzne: 

katalogi i bibliografie Biblioteki Narodowej, KARO, biblioteki cyfrowe (POLONA, FBC). 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie lub on-line (MS Teams) 

 

 Z Małym Księciem i Różą rozmawiamy o miłości 
Opis: Uczeń rozumie pojęcie symbolu, poprawnie posługuje się cytatami, tworzy twórczą wypowiedź, 

potrafi wyciągać wnioski • dostrzega przejawy miłości w zwyczajnych zachowaniach. 

Adresaci: uczniowie szkół ponadpodstawowych. 

Czas trwania: 90 min. 

Forma: stacjonarnie  

 


