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Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu

Zdobądź nowe umiejętności online!
Skorzystaj z oferty Bibliotecznego Centrum Zdalnej Edukacji

Dziewięć lat temu, 7 maja 2008 roku, oficjalnie rozpoczęło swoją działalność
Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji, które stało się wirtualnym wydziałem Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu.

Na przestrzeni 9 lat funkcjonowania BCZE systematycznie poszerzano
ofertę szkoleniową skierowaną zarówno do bibliotekarzy, nauczycieli,
jak i wszystkich zainteresowanych, którzy chcą doskonalić swój warsztat pracy. Obecnie nasi użytkownicy mają dostęp do 45 kursów, wśród
których dominuje problematyka z zakresu obsługi wybranych programów i aplikacji internetowych – przede
wszystkim bezpłatnych. Zdobyte w ten sposób umiejętności kursanci mogą wykorzystać w pracy z czytelnikami,
zachęcając ich do sięgania po książki za pomocą nowych technologii.
Na platformie znajdują się zarówno kursy z prowadzącym, jak i szkolenia, które mają formę warsztatu samokształceniowego. Zebrano je w 11 kategoriach tematycznych.
1. Cyfrowe opowieści – aplikacje pozwalające tworzyć i udostępniać efektowne historie wizualne, np. w formie strony internetowej, elektronicznej książeczki, kolaży, pokazu zdjęć czy komiksów (Adobe Spark, StoryJumper, ToonyTool, Kizoa, PhotoStory 3 dla Windows, ToonDoo).
2. Elektroniczne plakaty – usługi do tworzenia elektronicznych plakatów i infografik (Glogster EDU, Easelly,
Piktochart).
3. Oprogramowanie biurowe – kursy samokształceniowe, w ramach których uczestnik poznaje możliwości
programów do tworzenia dokumentów, prezentacji oraz publikacji (MS Excel 2010, MS Word 2010,
MS PowerPoint 2010, MS Publisher 2010, MS Excel 2003, MS PowerPoint 2003).
4. Prezentacje online – szkolenia adresowane do tych osób, które chcą zaskoczyć swoich odbiorców prezentacją w formie kolorowej animowanej kreskówki, prezentacją nieliniową lub prezentacją 3D (PowToon,
Prezi, Emaze).
5. Obraz i dźwięk – w tej kategorii uwzględniono narzędzia do tworzenia chmur wyrazów, mówiących awatarów oraz samodzielnej obróbki zdjęć i dźwięków (m.in. Tagxedo, Voki, BeFunky, Picasa, Gimp, Blabberize,
Audacity).
6. Testy, krzyżówki i inne łamigłówki – aplikacje, które mogą zastąpić tradycyjne kartkówki i prace domowe
lub pomogą stworzyć ciekawe ćwiczenia dla uczniów do wykorzystania na tablicy interaktywnej (Quizlet,
Educaplay, LearningApps, Plickers, Quizizz, EclipseCrossword, HotPotatoes).
7. Wirtualne tablice – Padlet, Pinterest, Blendspace – pozwalają na zebranie w jednym miejscu materiałów,
które chcemy udostępnić uczniom. Są także przydatne w pracy zespołowej i działaniach związanych
z promocją placówki.
8. Materiały do lekcji (tematy zajęć: Od starodruku do e-booku – od biblioteki do mediateki, Jan Paweł II, Żuławy – tajemnicza depresja, Michał Kajka, Drzewa – proste, giętkie, poskręcane, tajemnicze, porąbane).
9. Materiały dla bibliotekarzy – materiały z dwóch konferencji organizowanych przez WMBP w Elblągu oraz
kurs Elementy komunikacji interpersonalnej w relacjach z „trudnym” czytelnikiem.
10. Sieci współpracy i samokształcenia (kurs przeznaczony dla sieci polonistów).
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11. Grant W-M KO – materiały prezentowane podczas konferencji i warsztatów zrealizowanych w ramach
Grantu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów, które
odbyły się 25 i 26 listopada 2016 roku w Elblągu.
Kursy poświęcone obsłudze wybranych programów i aplikacji internetowych to najczęściej szkolenia, które odbywają się pod opieką prowadzącego. Prowadzący na bieżąco monitoruje postępy uczestników, odpowiada na pojawiające się na forach pytania, a przed zakończeniem kursu sprawdza zadania zaliczeniowe. Stanowią one podstawę do wystawienia potwierdzeń.
W bogatej ofercie kursów znajdują się również takie, które są udostępnione w trybie samokształceniowym. Kursy
te nie mają stałego nadzoru osoby prowadzącej i nie zawierają koniecznych do wykonania zadań.
Wszystkie zamieszczone na platformie kursy są bezpłatne i dostępne po zalogowaniu się do BCZE na stronie
http://moodle.wmbp.edu.pl.
Zapraszamy do korzystania z naszej oferty!
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