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Kurs e-learningowy dla nauczycieli polonijnych

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska"
zaprasza nauczycieli z Litwy, Ukrainy,
Węgier i Niemiec do udziału w kursie e-
learningowym „Nowoczesne technologie w
edukacji polonijnej".

Miejsce na Twoją reklamę

468x60px

Kurs e-learningowy, który składa się z 9
modułów, jest skierowany zarówno do tych
nauczycieli, którzy korzystają z nowych
technologii w swojej codziennej pracy, jak i
tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na
ten temat.

Celem zajęć jest praktyczne poznanie
różnych dostępnych technologii Internetu
oraz doświadczenie wyzwań i zalet e-
learningu. Zajęcia będą prowadzone online
na platformie moodle oraz edmodo. Uczestnicy także będą korzystać z google docs oraz twittera i wikispaces.
Kolejne moduły pojawiać się będą w każdy kolejny poniedziałek zaczynając od 29.09.2014. Zaliczenie oraz
wyniki kursu będą ogłoszone do 10.12.2014 roku.

Tematyka zajęć:

- jak zmieniamy się my i nasza edukacja pod wpływem nowych technologii;
- jak rozsądnie planować pracę z wykorzystaniem nowych technologii;
- jak ocenić czy nowe technologie są pomocne czy zbędne w wykonaniu danego zadania;
- jak korzystać z mediów społecznościowych w edukacji;
- jak rozwijać autonomię ucznia i dojrzałość technologiczną;
- czym jest web quest i jak z niego korzystać.

Sposób nauki: video wykład połączony z prezentacją, nagraniami audio i video związanymi z tematem - około 30-
35 minut w każdym module / tygodniowo. Odpowiedzi na pytania, refleksje własne, udział w dyskusji: około 30-60
minut tygodniowo. Kontakt z wykładowcą (za pomocą Twittera lub Edmodo) nie mniej niż 4 razy w ciągu trwania
kursu. Dyżur Skype: 2 razy w ciągu trwania kursu.

Prowadzący: Karolina Zioło-Pużuk: doktor nauk humanistycznych (University of Sheffield, Wielka Brytania, 2010),
w 2014 ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego (Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej
INTRA), zaś w 2013 roku studia podyplomowe User Experience Design na SWPS, wykładowca na Uniwersytecie
Kardynała Stefana Wyszyńskiego (prowadzone zajęcia: „Nowe technologie w edukacji"). Autorka publikacji nt.
nowoczesnych technologii w edukacji w miesięczniku „Dyrektor szkoły".

Warunkiem uczestnictwa jest potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i jego zaakceptowanie przez organizatorów.
Rejestracja zostanie zamknięta w chwili wyczerpania limitu miejsc. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń
oraz zasada reprezentatywności wymienionych środowisk polonijnych.

Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia
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zawodowego.

Formularz zgłoszeniowy - do pobrania poniżej.

Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną: warsztaty.ostroda@odnswp.pl lub faksem: 0048 89
646 95 96 do dnia 15 września 2014 roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Edukacji Narodowej w
ramach konkursu na realizację zadania „Organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego
nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów
nauczanych w języku polskim za granicą".
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