Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na nieodpłatne warsztaty informatyczne pt. :

"eTwinning - możliwości współpracy
międzynarodowej",
które poprowadzimy we Włocławskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniach
10.05.2016 roku (dla szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych) oraz
13.05.2016 roku (dla przedszkoli) w godz. 16.00- 18.00.
Warsztaty poprowadzą:
Magdalena Bochman i Bożena Szadkowska - nauczycielki Gimnazjum im. gen. Augustyna
Słubickiego w Izbicy Kujawskiej oraz Alina Wujcik - nauczycielka Przedszkola Miejskiego nr
97 "Dziecięcy Sad" w Łodzi.
Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych, podczas których dowiecie się Państwo o korzyściach płynących z
udziału w programie dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno komunikacyjnych. Podczas spotkania podzielimy się z Państwem swoimi dobrymi
praktykami oraz przedstawimy wybrane narzędzia informatyczne, które będziecie mogli
wykorzystać w swojej pracy z uczniami. Będą to między innymi programy, które
wykorzystujemy zarówno we współpracy międzynarodowej z partnerami krajów Europy oraz
na co dzień. Będą to darmowe aplikacje wspierające innowacyjne działania nauczycieli w
pracy z uczniami, w klasie z dostępem do Internetu. Ułatwiają one przygotowanie ciekawych
lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, tworzenie quizów, tablic tematycznych,
przygotowanie prostych narzędzi do zbierania wypowiedzi twórczych. Służą one także do
ewaluacyjnych podsumowań po lekcji lub do wykorzystania w krajowych lub
międzynarodowych projektach eTwinning.
Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość rejestracji szkół oraz nauczycieli
w programie eTwinning. Do zobaczenia!
Program warsztatów:
1.Poznajmy się - zaprezentowanie nauczycieli eTwinnerów prowadzących warsztaty.

2. "Dwa słowa" - prezentacja na temat korzyści z udziału w programie eTwinning
(współpraca szkół międzynarodowa i krajowa, szkolenia, wsparcie: NSS,
Ambasadorzy, nagrody).
3. Dobre praktyki (PM nr 97 w Łodzi i Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej) zwrócenie
uwagi na źródła inspiracji, publikacje online oraz biuletyny np.: Zwycięskie projekty
w konkursie "Nasz projekt eTwinning 2015".
4. Kilka ciekawych i przydatnych, w realizowanych projektach oraz w codziennej
pracy z uczniem, narzędzi TIK (głównie Padlet, Kizoa, Littlebirdtales, LearningApps,
Kahoot, Mentimeter oraz inne w miarę możliwości czasowych).
5. Rejestracja zainteresowanych nauczycieli w programie.
6. Rozdanie materiałów eTwinning.
7.Wymiana kontaktów i pożegnanie.

