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Dyrektorzy  

szkół podstawowych 
 

 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego  

i Doskonalenia Nauczycieli 
 

serdecznie zaprasza  
 

nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, świetlic oraz specjalistów  w zakresie pracy                             

z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 

na warsztat szkoleniowy 
 

Poznajemy środowisko Baltie - nauka programowania w klasach I - III 
 
 

Dzisiejsi uczniowie to pokolenie, obeznane z technologiami komputerowymi. Charakteryzuje 

ich nieszablonowy sposób myślenia, będący skutkiem doświadczeń zdobytych w grach 

komputerowych. Ten potencjał ucznia nie może być niezauważony przez szkołę. Pokierujmy 

tak predyspozycjami uczniów, aby Internet stał się przestrzenią edukacyjną w rozwoju 

indywidualnych predyspozycji ucznia.  
 

PLAN SZKOLENIA:  
 

1. Zastosowanie Baltie w nowej podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. 

2. Czym jest Baltie?  

▪ język programowania,  

▪ narzędzie,  

▪ czarodziej,  

▪ twórczy projekt.  

3. Program Baltie 3: 

 ▪ instalacja Baltie w szkole oraz na domowych komputerach (Windows, Linux),  

▪ uruchomienie Baltie,  

▪ pokaz pracy w trzech trybach.  

4. Metodyka pracy w klasie.  

 

Termin: 15.10.2020 r. (wtorek)  –  godz. 15.00 -  17.15 

Cena: 60 zł 

Prowadzący: Magdalena Dobrowlańska – nauczyciel informatyki, edukacji 

wczesnoszkolnej.  

http://www.pcpppidn.eu/
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Osoba odpowiedzialna: Arlena Kiziak – doradca metodyczny 

Miejsce: Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie,   

                ul. Jedności Robotniczej 38 
 

 

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA  

 

Szanowni Państwo, nasza placówka w roku szkolnym 2020/2021 pracuje w reżimie 

sanitarnym związanym z Covid-19. Na sali wykładowej jednocześnie przebywać może 

tylko 17 osób. Dlatego też, jeżeli na  szkolenie zgłosi się  większa liczba uczestników, 

zostanie dla nich utworzona odrębna, dodatkowa grupa, o innej godzinie lub w innym 

dniu. 

 
Prosimy o telefoniczne zgłoszenie się na listę oraz dostarczanie Karty Zgłoszenia za pomocą 

elektronicznego formularza www.odm.pcpppidn.eu  zakładka szkolenia (dla osób opłacających 

warsztaty indywidualnie)  lub osobiście na  adres Ośrodka Doradztwa Metodycznego, ul. 

Jedności Robotniczej 38, 67-200 Głogów (dla osób korzystających z finansowania przez 

dyrektora na druku pdf  KARTA ZGŁOSZENIA           z podpisem i pieczątką dyrektora 

placówki). 

 

Zapisy na warsztat trwają do  9 października  2020 r. 

Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych  udziela dział szkoleń  

 tel. 76 838 42 93. 

                                                                      
                                                                                                    Dyrektor PCPPP i DN                                                                                                                                                

                                                                                                   Barbara Krzywulicz 
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