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KOMIKS JAKO NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE
Czas trwania: 5 godz. dyd.

CEL EDUKACYJNY
Wprowadzenie nauczycieli w świat komiksu i zachęcenie ich
do wykorzystywania go jako narzędzia dydaktycznego na lekcjach.

EFEKTY WARSZTATU – Uczestnik:
•
•
•
•
•
•
•

wie czym jest komiks, jaka jest jego budowa i cechy charakterystyczne,
zna historię komiksu,
zna funkcje, które może pełnić komiks jako środek dydaktyczny i wychowawczy,
zna przykłady zastosowania komiksu w edukacji,
potrafi wykorzystać komiks jako narzędzie dydaktyczne na zajęciach lekcyjnych,
wie, gdzie szukać materiałów do zajęć, w tym gotowych komiksów tematycznych,
zna aplikacje internetowe, za pomocą których w łatwy sposób może sam tworzyć
proste komiksy.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komiks w nowej podstawie programowej.
Budowa i cechy charakterystyczne komiksu.
Funkcje komiksu w procesie dydaktycznym.
Przykłady komiksów tematycznych, które można wykorzystać na lekcjach.
Przykłady zadań i ćwiczeń z wykorzystaniem komiksu.
Przykłady narzędzi internetowych do tworzenia komiksów.

TWORZENIE KOMIKSÓW EDUKACYJNYCH
Czas trwania: 5 godz. dyd.

CEL EDUKACYJNY
Zapoznanie nauczycieli z aplikacjami internetowymi
do tworzenia historyjek obrazkowych
i zachęcenie ich
do tworzenia własnych komiksów edukacyjnych.

EFEKTY WARSZTATU – Uczestnik:
•
•
•
•
•
•

wie czym jest komiks, jaka jest jego budowa i cechy charakterystyczne,
zna funkcje, które może pełnić komiks jako środek dydaktyczny i wychowawczy,
zna zasady tworzenia i interpretacji komiksu,
zna narzędzia internetowe do tworzenia komiksów i ich funkcjonalności,
potrafi stworzyć zarys postaci i szkic komiksu,
potrafi samodzielnie stworzyć komiks za pomocą aplikacji internetowej.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU
1. Budowa i cechy charakterystyczne komiksu.
2. Funkcje komiksu jako narzędzia w procesie dydaktycznym i wychowawczym
3. Tworzenie zarysu postaci.
4. Tworzenie szkicu fabuły komiksu.
5. Aplikacje internetowe do tworzenia komiksów.
6. Tworzenie własnego komiksu z wykorzystaniem wybranej aplikacji.

ELEKTRONICZNE ZASOBY EDUKACYJNE
Czas trwania: 5 godz. dyd.

CEL EDUKACYJNY
Zapoznanie nauczycieli z elektronicznymi zasobami edukacyjnymi
i zasadami korzystania z nich.

EFEKTY WARSZTATU – Uczestnik:
•
•
•
•
•
•

wie czym są elektroniczne zasoby edukacyjne,
wie gdzie szukać elektronicznych zasobów edukacyjnych,
zna podstawy prawa autorskiego oraz regulacje prawne dotyczące ochrony własności
intelektualnej,
zna rodzaje licencji,
potrafi wyszukać potrzebne zasoby,
wiem gdzie i jak publikować własne zasoby edukacyjne.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarte zasoby edukacyjne – pojęcie.
Otwarte zasoby edukacyjne a prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.
Licencje Creative Commons.
Wolne licencje i domena publiczna.
Wyszukiwanie materiałów w otwartych zasobach edukacyjnych.
Publikowanie własnych materiałów w otwartych zasobach edukacyjnych.
Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych.

NOWOCZESNA PROMOCJA
CZYTELNICTWA W SZKOLE
Czas trwania: 5 godz. dyd.

CEL EDUKACYJNY
Zapoznanie nauczycieli z tradycyjnymi i nowoczesnymi metodami,
technikami i narzędziami pomagającymi promocję czytelnictwa
w szkole.

EFEKTY WARSZTATU – Uczestnik:
•
•
•
•
•
•

wie czym jest promocja czytelnictwa i jakie jest jej miejsce w podstawie programowej,
wie jakie są funkcje promocji czytelnictwa,
zna tradycyjne metody i techniki promocji czytelnictwa,
zna nowoczesne metody i techniki promocji czytelnictwa,
potrafi wykorzystywać nowoczesne narzędzia do promocji czytelnictwa w szkole,
potrafi zaplanować i przygotować długoterminową kampanie promocji czytelnictwa.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU
1.
2.
3.
4.
5.

Promocja czytelnictwa w podstawie programowej.
Dlaczego warto promować czytelnictwo?
Tradycyjne metody i techniki promocji czytelnictwa.
Nowoczesne metody i techniki promocji czytelnictwa.
Nowoczesne narzędzia internetowe wspierające promocję czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.
6. Kampania promocji czytelnictwa w szkole.
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