Zostań liderem kompetencji cyfrowych w Twojej społeczności
szkolnej
data aktualizacji: 2021.10.04

Iławskie Centrum Kultury zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące tworzenia gier
terenowych oraz kompetencji cyfrowych/nowych technologii w procesie nauczania.
Zajęcia odbędą się w dniach 11-12.10.2021 r. w formie zdalnej, a poprowadzi je Karol
Zieliński.
Warsztaty kierowane są przede wszystkim do nauczycieli iławskich szkół. Miejsc jest tylko 15, więc
nie zwlekajcie z zapisami :-).
Zgłoszenia można dokonać przez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:
www.ick.miastoilawa.pl lub w ICK pod numerem tel. 89 649 16 16. Szczegóły: Renata RajewskaWróblewska, e-mail: rwroblewska@ickilawa.pl.
Szkolenie ma na celu wzmocnienie i rozwinięcie kompetencji cyfrowych w oparciu o dostępne
narzędzia cyfrowe, aplikacje oraz pomoce dydaktyczne online.
Podczas zajęć zostaną poruszone zagadnienia:
- geocaching w praktyce, „poszukiwanie skarbów”,

- tworzenie własnej aplikacji (Genial.ly),
- aplikacje uczące kodowania i programowania, jak tworzyć własne zasoby edukacyjne przy wsparciu
podstaw algorytmiki,
- aplikacje do projektowania graficznego,
- aplikacje do projektowania 3D oraz AR (rzeczywistość rozszerzona),
- aplikacje i strony do tworzenia quizów, komiksów i gier.
Szkolenie w głównej mierze będzie poświęcone kompleksowej analizie zastosowania metody
tworzenia gry terenowej przy wsparciu aplikacji mobilnych. Uczestnicy poznają szereg rozwiązań
umożliwiających przygotowanie ciekawych materiałów do zastosowania w klasie lub podczas
nauczania zdalnego.
#1 Geocaching, czyli poszukaj skarbów za pomocą telefonu
W dobie dostępu do smartfonów lub tabletów w ciekawy sposób możemy zaproponować naszym
uczniom aktywne poszukiwanie skarbów. Nic bardziej nie działa na wyobraźnię niż możliwość
odbycia prawdziwej przygody i twórcze wyzwanie. Co ważne, nie potrzeba do tego specjalistycznych
narzędzi, wystarczy telefon z sygnałem GPS i... trochę kreatywności ;).
#2 Aplikacje, które pokochają Twoi uczniowie
Oprócz teorii gier terenowych oraz tworzenia aplikacji do ich realizacji, testowane będą również
aplikacje do kodowania/projektowania graficznego/rzeczywistości rozszerzonej/ tworzenia pomocy
dydaktycznych online. Realizacja warsztatów pozwoli na poszerzenie kompetencji własnych oraz
umożliwi zaproponowanie nowych, ciekawych aktywności, znacznie wykraczających poza jeden
wybrany obszar dydaktyczny.
#3 Twój rozwój
Dzięki szkoleniu masz możliwość przetestowania zaproponowanych aplikacji i narzędzi, nabywając
przy tym ważnych kompetencji przyszłości. Połączenie posiadanych przez edukatorki i edukatorów
umiejętności z proponowanym przez nas zakresem wiedzy pozwoli im wzbogacić swój warsztat pracy
oraz da im nowe narzędzia wspomagające e-aktywizację w obrębie placówki oraz poza nią.
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