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ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BRZEŹNICY

Tydzień z …
na platformie
Ostatni tydzień marca upłynął
uczestnikom projektu KADRA Z
KLASĄ na realizacji zadań wyznaczonych na tygodniowych kursach
eTwinning „Tydzień z…”.
Kursy „Tydzień z ...” są kursami
informacyjnymi przeznaczonymi
głównie dla pracowników oświaty.
Kursanci wybierają tematykę w
zależności od osobistych potrzeb
zawodowych i zainteresowań.
Od uczestników szkolenia wymagana jest umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie
zarządzania folderami i plikami,
uruchamiania programów, posiadanie konta pocztowego, a także
umiejętność sprawnego posługiwania się przeglądarką internetową.
Oprócz podstawowej znajomości
obsługi komputera wymagana
była też systematyczność w wykonywaniu
kolejnych
zadań,
na które każdy z kursantów miał
określony czas. Wytyczne do wykonania zadań, napisane klarownym językiem, z przykładami i
przydatnymi dodatkowymi wskazówkami, umieszczane były na
platformie Moodle, która Program

eTwinning wykorzystuje do prowadzenia szkoleń on-line.
źródło: www.etwinning.pl
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Największą popularnością wśród
uczestników projektu — nauczycieli
ZSP w Brzeźnicy — cieszył się kurs
dotyczący tworzenia prezentacji w
Prezi, który wymaga nieco więcej
wysiłku ze strony tworzącego niż Power Point, ale też daje bardziej spektakularne efekty wizualne.
Przykładowe tematy innych kursów
ukończonych
przez
uczestników
projektu :



Tydzień z LearningApps



Tydzień z gazetką online



Tydzień z osią czasu



Tydzień z TIK dla najmłodszych



Tydzień z TIK w geografii



Tydzień ze Scratchem



Tydzień z programowaniem w
Javie - GreenFoot



Tydzień z przedsiębiorczością w eTwinning



Tydzień z podstawami HTML



Tydzień z programowaniem
dla najmłodszych

Te i wiele innych kursów internetowych pomoże pracownikom pedagogicznym naszej szkoły uatrakcyjnić prowadzone przez nich
lekcje. Ponadto przygotują się do
aktywnego uczestniczenia w mobilnościach zagranicznych, gdzie
czeka ich szkolenie z zastosowania
nie jednego, lecz kilkunastu narzędzi internetowych. Wielu z nauczycieli nie zamierza poprzestać
na jednym tylko kursie eTwinning,
ale już planują uczestnictwo w
kolejnych tego typu szkoleniach.

