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I. Formy doskonalenia zaplanowane w okresie 1 września 2014 do 30 czerwca 2015 

 

Lp. Temat Termin Forma zajęć Adresaci Uwagi 

1.  
Kurs e-learningowy: „Arkusz 

kalkulacyjny w pracy nauczyciela” 

- wrzesień – 

listopad 2014 

- luty – kwiecień 

2015 

kurs e-learningowy 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w dwóch 

terminach 

2.  

Tworzenie materiałów 

dydaktycznych wspomagających 

proces nauczania w programie Hot 

Potatoes. 

październik -

listopad 2014 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele I, II i III 

poziomu edukacyjnego 

wszystkich przedmiotów 

Zajęcia w dwóch 

terminach 

3.  

Nowoczesne narzędzia i programy 

wykorzystujące technologie 

informacyjne i ich zastosowanie na 

zajęciach lekcyjnych 

grudzień 2014 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie   

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów edukacyjnych; 

rady pedagogiczne szkół i 

przedszkoli 

 

4.  

Obsługa i wykorzystanie programów 

do obróbki zdjęć – Photo Scape; 

Photo Story; Microsoft Office 

Picture Manager 

styczeń 2015 8 – godzinne warsztaty 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

 

5.  

Przygotowanie lekcji z 

wykorzystaniem platformy 

edukacyjnej Scholaris 

luty 2015 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie   

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów edukacyjnych; 

rady pedagogiczne szkół i 

przedszkoli 

 

6.  

Obsługa i wykorzystanie programów 

do obróbki filmów – Freemake 

Video Converter; Windows Live 

Movie Maker 

marzec 2015 8 – godzinne warsztaty 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

 



Janusz Kossakowski – konsultant ds. technologii informacyjno - komunikacyjnych 

 

 

7.  

Nowe spojrzenie na prezentację 

multimedialną – tworzenie 

prezentacji w programie PREZI. 

kwiecień 2015 

5 – godzinne warsztaty, 

oraz szkolenie Rad 

Pedagogicznych 

Nauczyciele wszystkich 

poziomów edukacyjnych; 

rady pedagogiczne szkół i 

przedszkoli 

Zajęcia w trzech 

terminach 

8.  
Kurs doskonalący „Bazy danych – 

Access” 

maj, czerwiec 

2015 
10 – godzinne warsztaty, 

Nauczyciele wszystkich 

przedmiotów we 

wszystkich typach szkół 

Zajęcia w dwóch 

terminach  

 

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. 

Zgłoszenia na warsztaty i konsultacje proszę przesyłać na adres e-mail Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji - 

lcre.lomza@interia.eu, a także telefonicznie - 86 218 05 44. 

Szczegółowe informacje o szkoleniach i programach  znajdziecie państwo na stronie internetowej ośrodka http://lcre-lomza.webd.pl/ 

w module SODMiDN w zakładce Technologia informacyjna –TIK Ciekawe programy. 
 

 

 

 

 

1. Kurs e-learningowy: „Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela”. 

Cel: 

 umiejętność uczenia się w kursie e-learningowym, 

 doskonalenie umiejętności pracy w arkuszu kalkulacyjnym. 

Treści: 

 zasady korzystania i przesyłania wykonanych prac na platformę Moodle, 

 wprowadzanie danych do arkusza, 

 obliczenia matematyczne, 

 standardowe funkcje arkusza, 

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

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

mailto:lcre.lomza@interia.eu
http://lcre-lomza.webd.pl/
http://lcre-lomza.webd.pl/sodmidn.webd.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=136&Itemid=46
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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. 
 

3. Nowoczesne narzędzia i programy wykorzystujące technologie informacyjne i ich zastosowanie na zajęciach lekcyjnych. 

Cel: 

 poznanie narzędzi i programów TIK do zastosowania w procesie lekcyjnym. 

Treści: 

 przegląd edukacyjnych stron internetowych, 

 programy do tworzenia materiałów multimedialnych. 

 

4. Obsługa i wykorzystanie programów do obróbki zdjęć – Photo Scape; Photo Story; Microsoft Office Picture Manager 

Cel: 

 poznanie obsługi i wykorzystanie darmowych programów do obróbki zdjęć, 

 tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

Treści: 

 import zdjęć, 

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

 przygotowywanie pokazu zdjęć, 
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 nagrywanie własnej narracji,  

 wzbogacanie całości o podkład muzyczny, 

 zapisywanie pokazu do pliku video. 

 

5. Przygotowanie lekcji z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Scholaris. 

Cel: 

 poznanie zasad korzystania z platformy, 

 przygotowanie lekcji z wykorzystaniem zasobów platformy. 

Treści: 

 rejestracja na platformie, 

 sposoby wyszukiwania i pobierania zasobów, 

 tworzenie prezentacji z wykorzystaniem kreatora. 

6. Obsługa i wykorzystanie programów do obróbki filmów – Freemake Video Converter; Windows Live Movie Maker. 

Cel: 

 poznanie obsługi i wykorzystanie darmowych programów do obróbki filmów, 

 tworzenie multimedialnych pomocy dydaktycznych. 

Treści: 

 import filmów z dostępnych źródeł, 

 podstawowa obróbka filmów (przycinanie, dodawanie napisów), 

 wzbogacanie całości o podkład muzyczny, 

 zapisywanie filmów do pliku video. 

 

7. 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 
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kolejności wyświetlania slajdów, 

 korzystanie z różnych szablonów, 

 import prezentacji z Power Pointa do Prezi, 

 publikowanie prezentacji. 

 

 

8. 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. 

 

II.  Inne formy pracy. 

1. Organizacja i prowadzenie szkoleń w projekcie: „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”. – sierpień, wrzesień, październik 2014. 


