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PLAN PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA DLA NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY 

Rok Szkolny 2020/2021 

SPOTKANIE CELE SZCZEGÓŁOWE Forma realizacji 

SPOTKANIE I 
KONFERENCJA OTWARCIA 

Spotkanie inaugurujące pracę 
Sieci Współpracy 
i Samokształcenia 

Warsztaty: Przydatne aplikacje 
do interaktywnych zadań 

1.Doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli, wypełnienie 
deklaracji. 

2.Warsztaty: 
- poznanie narzędzi do tworzenia ciekawych materiałów 
dydaktycznych, m.in. aplikacje: Wordwall, Storyboard, 

ClasroomScreen, ThingLink, Puzzle Factory, Word Art i inne, 
tworzenie i wykorzystanie kodów qr, 

-  udział w interaktywnych quizach np. Quizlet, Mentimeter jako 
metoda aktywizacji i motywacji czytelników. 

Sprawdzenie wiedzy: 
- jak przygotować własne ćwiczenia w wybranych programach, 

- wykorzystanie generatorów np. krzyżówek czy szyfrów do 
tworzenia przydatnych pomocy. 

Diagnoza potrzeb sieci. 
Analiza wyników diagnozy potrzeb sieci 

współpracy i samokształcenia dla nauczycieli 
bibliotekarzy. 

Opracowanie planu pracy sieci współpracy 
i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy 

Warsztaty 

SPOTKANIE II 
Awaryjne recepty na nagłe 

zastępstwo - ciekawe pomysły 
na zajęcia. 

Szkolenie adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, 
szkół podstawowych klas IV-VIII, szkół ponadpodstawowych oraz 

nauczycieli bibliotekarzy. Przedstawienie różnorodnych propozycji 
zajęć na nieplanowane spotkania z klasą. 

Warsztaty 
- w obszarze edukacji wczesnoszkolnej, zostaną 
przedstawione pomysły pobudzające dziecięcą 

kreatywność (kreatywne rysowanie) oraz 
wyobraźnię (jak: zabawy słowem, skojarzenia, 

rymy, układanki wyrazów, wykreślanki, rebusy). 
Padają też propozycje zabaw wprowadzających 

uczniów najmłodszych w zakodowany świat oraz 
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wykorzystania 
komputera w procesie dydaktycznym. 

- dla poziomu szkół podstawowych 
(klasy 4-6) będą zaprezentowane m.in. zabawy 

rozwijające logiczne myślenie, układanie 
rebusów, zagadek, krzyżówek. Są to też pomysły 
na aktywność polonistyczną, jak przekształcanie 
jednej formy tekstu w inną (z wykorzystaniem 

np. tekstów legend). 
- dla uczniów szkół podstawowych 

(klasy 7-8) będą przedstawione m.in. zabawy 
twórcze, zagadki logiczne, tworzenie dialogów na 
podstawie obejrzanego filmu (bez prowadzonej 
w nim konwersacji), ćwiczenia w kreatywnym 
pisaniu krótkiego opowiadania, a także sztuki 

portretowania postaci. 
- dla uczniów szkół ponadpodstawowych będą 

przedstawione m.in. ćwiczenia rozwijania 
krótkich zdań w coraz dłuższe (elaboracja), 

zabawy w układaniu palindromów, zastosowanie 
gier edukacyjnych (np. karty typu TABOO), 

sprawdzanie znajomości lektur na podstawie 
zaproponowanych coraz łatwiejszych 

fragmentów, wykorzystanie Mega Scrabble poza 
murami szkoły, zabawy i gry wzbogacające 
słownictwo uczniów, tworzenie memów. 

SPOTKANIE III 
Profesjonalne i niesamowite 

cyfrowe projekty – twórz 
i udostępniaj. 

- zapoznanie z dostępnym online serwisem i narzędziem 
do tworzenia cyfrowych projektów w serwisie Emaze 

- samodzielne wykonanie np. prezentacji, e-kartki czy albumu ze 
zdjęciami z wykorzystaniem edytora 

Warsztaty 
warsztat przy komputerach,  elementy wykładu, 
prezentacja serwisu, instruktaż, praca zadaniowa 
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SPOTKANIE IV 
Nowa generacja tworzenia 

treści online - szkolenie 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają różnego rodzaju funkcje 
i możliwości tworzenia multimedialnych materiałów 

informacyjnych, promocyjnych czy edukacyjnych w programie 
Prezi.com. Głównym zadaniem jest utworzenie multimedialnego 

projektu na podstawie wybranego szablonu (np. prezentacji, 
plakatu, grafiki do mediów społecznościowych i Prezi Video). 

Uczestnicy zarejestrują się w serwisie prezi.com i utworzą 
multimedialny projekt 

Warsztaty 
wykład z prezentacją, ćwiczenia interaktywne, 

dyskusja na czacie, wykorzystanie narzędzi 
platformy do pracy zdalnej, praca na własnych 

kontach w prezi.com 

SPOTKANIE V 
Pracuję w chmurze- tworzenie, 

współpraca, zarządzanie 
i dzielenie się zasobami. 

- gromadzenie zasobów i ich udostępnianie na przykładzie 
Symbaloo, Pocket - demonstracja i praca w wybranym programie, 
- współpraca w chmurze, zarządzanie (zasobami lub projektem) - 

Trello - demonstacja i praca w programie, 
- wykorzystanie usług OneNote, Forms (Microsoft Office), 

- współpraca i udostępnianie materiałów w GoogleDrive: Jamboard 
oraz Moje mapy. 

Wykład z prezentacją, praca w wybranych 
programach (po założeniu konta), dyskusja na 
czacie, wykorzystanie narzędzi platformy do 

pracy zdalnej 

 

Koordynator Sieci: 

Urszula Lewocka 


