
                                                                                                 
 

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA TIK  

W PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ Z UCZNIEM I RODZICAMI 

  
Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli z radomskich szkół podstawowych jest elementem innowacyjnego 

projektu badawczego Comenius Regio ”NEW SKILLS: Learning for Success” realizowanego przez Gminę 

Miasta Radomia, UTH oraz PSP 17 z partnerami brytyjskimi.  

Głównym celem projektu jest praca z rodzinami potrzebującymi wsparcia, szczególnie w zakresie 

rozwijania umiejętności zastosowania i wykorzystania TIK w życiu codziennym, co przyczyni się do 

zwiększenia  szans na rynku pracy oraz osiągania sukcesów w przyszłości.  

Tematyka: 

I. Doświadczenia dydaktyczne i wychowawcze w projektach unijnych 
1. Praca Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin "Nowe Perspektywy" (PSP 17); 
2. TIK w projektach eTwinning 
 

II. Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej z uczniem (w szkole i w domu) 
1. Microsoft PowerPoint jako narzędzie do tworzenia prostych programów edukacyjnych; 
2. Microsoft Excel jako narzędzie do tworzenia testów; 
3. Programowanie wizualne dla dzieci i młodzieży (Baltie, Scratch) 
4. Prezentacje zupełnie inaczej (Prezi) 

 
III. Wykorzystanie TIK w pracy dydaktycznej z uczniem (w szkole i w domu) 

1. Tworzenie interaktywnych ćwiczeń i testów (Hot Potatoes) 
2. Nowoczesne metody edukacyjne (metoda projektu, WebQuest, e‑portfolio) 

3. Usługi i narzędzia internetowe dla nauczycieli 
 

IV. Jak przygotować rodziców do wykorzystania TIK w domu (współpraca szkoła-dom) 
1. Świadome i krytyczne korzystanie z TIK (przykłady współczesnych zagrożeń, profilaktyka i 

interwencja) 
2. Kontrola treści w Internecie (programy typu kontrola rodzicielska) 
3. Jak sobie radzić z inwazją komputera i telewizji? 
4. Reagowanie w sytuacji zagrożenia (Fundacja Dzieci Niczyje, Helpline, porady prawne) 

 
V. Wykorzystanie TIK w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach – wizyta w wybranej placówce 

radomskiej* 
1. Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych Specjalnych w Radomiu Stowarzyszenia 

„Budujemy Przystań” , ul Wośnicka 125, 9 kwietnia 2014 (środa), g. 16.00 
2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Radomiu, ul. Toruńska 9, 11 kwietnia 2014 

(piątek), g. 15.45 
 

VI. Zastosowanie TIK w dydaktyce i w czasie wolnym 
1. TIK jako narzędzie wspomagające aktywne spędzanie czasu wolnego rodzin (geocaching, 

SmileBox); 
2. Urządzenia mobilne w edukacji (tablet, smartfon) 
3. Strony i portale edukacyjne, gry dydaktyczne online 

Termin: marzec – czerwiec 2014, spotkanie organizacyjne 2h + 6 spotkań  x 3h = 20h 

*Wizyty w wybranych placówkach są opcjonalne dla uczestników szkolenia. 


