
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, 

Filia w Suchej Beskidzkiej

OFERTA EDUKACYJNA DLA NAUCZYCIELI

(bezpłatne warsztaty) 

na rok szkolny 2018/2019

Temat zajęć Krótki opis zajęć

Edukacyjne aplikacje mobilne: Kahoot, 
Anatomy 4D, Quiver, Elements 4D, 
Gniezno 4D.

• prezentacja wybranych aplikacji edukacyjnych

• praktyczne ćwiczenia z wykorzystaniem przykładowych aplikacji edukacyjnych

Tworzenie książeczki elektronicznej 
w aplikacji StoryJumper.

• zapopoznanie z interfejsem i podstawowymi narzędziami programu

• korzystanie z biblioteki programu, dodawawanie grafiki, tworzenie napisów

• udostępnianie książeczki na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych

Pixlr – internetowy edytor grafiki.

• poznanie interfejsu oraz podstawowych narzędzi programu

• podstawowe funkcje programu: praca na warstwach, zmiana rozmiaru zdjęcia, 
skalowanie, kadrowanie, kopiowanie i wycinanie fragmentów fotografii, kolorowanie,
korzystanie z filtrów, tworzenie tekstów, zapis do formatów: png i jpg

Kizoa – aplikacja do tworzenia pokazów 
zdjęć, filmików, kolaży.

• zapopoznanie z interfejsem i podstawowymi funkcjami programu

• korzystanie z biblioteki efektów, animacji, muzyki

• tworzenie i pobieranie filmiku w formacie mp4



Prezi - program do tworzenia prezentacji.
• funkcje programu

• tworzenie, edycja i zapis prezentacji

Piktochart - prezentacja w formie infografiki. • funkcje programu, formy prezentacji danych
• opracowanie i tworzenie infografiki oraz plakatu

Google Dysk - dokumenty, prezentacja, 
formularze w chmurze.

• funkcje edycji tekstu

• wstawianie obiektów i materiałów audiowizualnych

• bieżąca komunikacja

Prawo autorskie, wolne licencje (Creative 
Commons). Zasoby internetowe: 
wyszukiwanie, biblioteki cyfrowe.

• podstawy polskiego prawa autorskiego

• wolne licencje (Creative Commons)

• Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

• efektywne wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki Google

Tworzenie strony internetowej w oparciu 
o System Zarządzania Treścią (CMS) 
Wordpress.

• zapoznanie z CMS Wordpress

• tworzenie strony internetowej w oparciu o CMS Wordpress

Administrowanie stroną internetową 
wSystemie Zarządzania Treścią (CMS) 
Joomla.

• zapoznanie z CMS Joomla 

• obsługa i aktualizowanie strony internetowej w oparciu o CMS Joomla

Kontakt:
tel.: 33 874 24 04, 
e-mail: filia.sucha@pbw.edu.pl

Termin warsztatów do uzgodnienia z zainteresowanymi.

mailto:filia.sucha@pbw.edu.pl

