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Formy doskonalenia zaplanowanych w okresie 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 

 

Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 

1.  

Nowe spojrzenie na prezentację 

multimedialną – tworzenie prezentacji w 

programie PREZI. 

wrzesień, 

październik 

2013 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów edukacyjnych; 

rady pedagogiczne szkół i 

przedszkoli 

Zajęcia w trzech 

terminach 

2.  

Tworzenie materiałów dydaktycznych 

wspomagających proces nauczania w 

programie Hot Potatoes. 

listopad, 

grudzień 

2013 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele I, II i III 

poziomu edukacyjnego 

wszystkich przedmiotów 

Zajęcia w trzech 

terminach 

3.  
Przetwarzanie danych w chmurze 

obliczeniowej – usługa Google Docs. 

styczeń,  

2014 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w trzech 

terminach 

4.  Kurs doskonalący „Bazy danych – Access” marzec 2014 10 – godzinne warsztaty, 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w dwóch 

terminach  

5.  
Multimedialne pokazy zdjęć w 

programie PhotoStory 3. 

kwiecień 

2014  

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów edukacyjnych; 

rady pedagogiczne szkół i 

przedszkoli 

Zajęcia w dwóch 

terminach 

6.  
Edytor tekstu Word dla 

zaawansowanych. 

kwiecień 

2014  
5 – godzinne warsztaty, 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w dwóch 

terminach 

7.  
Arkusz kalkulacyjny Excel dla 

zaawansowanych. 
maj 2014 5 – godzinne warsztaty, 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w dwóch 

terminach 

8.  Praca w e-Dzienniku Librus cały rok 

konsultacje dla grup 

nauczycieli; konsultacje 

indywidualne 

Zainteresowani 

nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 
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Uwaga: zajęcia z wybranego tematu mogą odbyć się w innym terminie, gdy zbierze się grupa (6 – 12 osób), a także na konsultacjach  

                      indywidualnych z wybranej tematyki. 

 

 

 

 

1. PREZI – nowe spojrzenie na prezentację multimedialną. 
 

Cel: 

 poznanie nowatorskiego podejścia do prezentacji w dydaktyce szkolnej. 

Treści: 

 zasady tworzenia prezentacji multimedialnej, 

 różnice między Prezi a MS PowerPoint, 

 tworzenie prezentacji w programie Prezi (wstawianie i grupowanie tekstu, wstawianie zdjęć, diagramów, filmów, hiperłączy, ustalanie 

kolejności wyświetlania slajdów, 

 korzystanie z różnych szablonów, 

 import prezentacji z PowerPointa do Prezi, 

 publikowanie prezentacji. 

 

2. Tworzenie materiałów dydaktycznych wspomagających proces nauczania w programie Hot Potatoes. 
 
Cel: 

 poznanie pakietu sześciu aplikacji do tworzenia różnych form quizów i testów online. 

 

Treści: 

 tworzenie zadań na dobieranie (rozsypanka) – JMix, 

 tworzenie zadań na dobieranie (przyporządkowanie) – JMatch. 

 tworzenie zadań z luką – JCloze, 

 tworzenie zadań krótkiej odpowiedzi – JQuiz, 

 tworzenie krzyżówek – JCross, 

 tworzenie kompletnych jednostek ćwiczeniowych – The Masher. 
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3. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej – usługa Google Docs 
 

Cel: 

 poznanie usługi polegającej na udostępnieniu przestrzeni dyskowej na serwerach Google oraz tworzenie i edycja dokumentów on-line w kooperacji z 

innymi użytkownikami w tym samym czasie. 

 

Treści: 

 

 rejestracja na platformie Google, 

 poznanie dokumentów (programów użytkowych) Google, 

 tworzenie i edycja dokumentów, 

 udostępnianie dokumentów. 

 

4. Kurs doskonalący „Bazy danych – Access” 
 

Cel: 

 uczestnicy poznają zasady tworzenia relacyjnych baz danych. Nabędą umiejętności tworzenia baz, definiowania relacji, wyszukiwania informacji, tworzenia 

raportów. 

Treści: 

 tworzenie relacyjnych baz danych. 

 wyszukiwanie informacji w bazach (kwerendy), 

 tworzenie formularzy i raportów. 

 

5. Multimedialne pokazy zdjęć w programie PhotoStory 3 
 

Cel: 

 tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

Treści: 

 import zdjęć do pokazu, 

 podstawowa obróbka zdjęć (przycinanie, obrót, redukcja efektu tzw. czerwonych oczu, nakładanie filtrów, dodawanie napisów), 

 nagrywanie własnej narracji,  

 wzbogacanie całości o podkład muzyczny, 
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 zapisywanie pokazu do pliku video. 

 

6. Edytor tekstu Word dla zaawansowanych. 
 
Cel: 

 doskonalenie umiejętności pracy w edytorze tekstu Word 2010. 

 

Treści: 

 praca z długim dokumentem (numerowanie stron, nagłówki stopki, spis treści, numerowanie i opisywanie rysunków, wstawianie komentarzy, , tworzenie 

własnych szablonów, łączenie dokumentów), 

 korespondencja seryjna, 

 tabele w dokumentach tekstowych (rozmiary wierszy i kolumn, wstawianie grafiki wewnątrz tabeli, scalanie komórek, obramowanie, sumowanie wierszy/kolumn, 

zamiana testu na tabelę). 

 

7. Arkusz kalkulacyjny Excel dla zaawansowanych. 
 
Cel: 

 doskonalenie umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym Excel 2010. 

Treści: 

 standardowe funkcje arkusza, 

 przykłady operacji bazodanowych (sortowanie, konspekty, tabele przestawne), 

 graficzna prezentacja danych (zaawansowane wykresy liniowe, formatowanie elementów wykresu). 

 

 


