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Dyrektorzy przedszkoli,
szkół podstawowych,
ponadpodstawowych
i szkolnictwa specjalnego

Dyrektor
Powiatowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Głogowie
serdecznie zaprasza nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych na warsztaty
metodyczne

Zdalne narzędzia pracy z uczniem
Canva w edukacji
Jamboard
W zdalnej edukacji mogą pomóc bezpłatne narzędzia i materiały edukacyjne udostępnione
przez Google. Nauczycielom ułatwiają one prowadzenie zajęć na odległość, a uczniom
samodzielne zdobywanie wiedzy i uczenie się przez doświadczenie.
W programie warsztatów:
Canva dla oświaty- bezcenne narzędzie, to platforma projektowa, która jest potrzebna uczniom,
ponieważ wyzwala kreatywność i współpracę. Dzięki temu narzędziu komunikacja i nauka są
naprawdę łatwe.
Jamboard- to wirtualna tablica. Wyjątkowość jej polega na tym, że umożliwia uczniowi i
nauczycielowi oraz gronu pedagogicznemu wspólną współpracę w tym samym czasie. Dzięki niej
uczniowie mogą robić burzę mózgów, tworzyć ilustracje, mapy myśli, notatki wizualne i wiele innych.
Canva dla oświaty/Jamboard – aplikacje, które zamieni lekcje w prawdziwa przygodę, dbające o
zaangażowanie uczniów na lekcji, które można wykorzystać w nauczaniu stacjonarnym.
Liczba godzin: 7 h dydaktycznych (dwa spotkania)
Termin warsztatów do ustalenia po zebraniu grupy.
Miejsce: warsztaty online
Koszt: 100zł
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Osoby prowadzące:
Elżbieta Konopska - nauczyciel matematyki z wieloletnim stażem pracy w szkole z oddziałami
integracyjnymi, oligofrenopedagog, doradca metodyczny. Obecnie pracująca w szkole podstawowej.
Kobieta z pasją tworzenia.
Beata Józków – nauczyciel historii, doradca metodyczny, andragog, trener kompetencji miękkich,
Latarnik Polski Cyfrowej, trener projektu ,,Lekcja Enter’’.
Prosimy o zgłoszenie się online na stronie PODM w Głogowie w zakładce ,,Zapisy na szkoleniaElektroniczny formularz zgłoszeniowy na formę płatną”.
Wszelkich informacji dot. form szkoleniowych udziela dział szkoleń tel. 76 838 42 93.
Dyrektor PCPPPiDN
Barbara Krzywulicz

