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Spotkajmy się „w chmurze”!
PBW w Katowicach zaprasza na kursy online

Nauka w dowolnym miejscu i czasie, bez konieczności wychodzenia z domu. Możliwość decydowania o tempie przyswajania wiedzy… Dla tych nauczycieli, bibliotekarzy i wychowawców,
którzy nie mogą uczestniczyć w naszych szkoleniach stacjonarnych lub wolą zdobywać nowe
umiejętności w formie e-learningowej, przygotowaliśmy bezpłatne kursy online.

Od stycznia do maja 2018 roku zrealizowaliśmy trzy edycje szkoleń e-learningowych z zakresu wykorzystania
technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zainteresowanie nową formą doskonalenia przerosło nasze oczekiwania, dlatego też postanowiliśmy wprowadzić je do naszej stałej oferty.
W roku szkolnym 2018/2019 uruchomimy szkolenia z pięciu tematów. Będą dotyczyły obsługi wybranych narzędzi
internetowych, z których można korzystać za darmo. Poniżej przybliżamy każde z nich.
PhotoCollage to darmowa aplikacja do łączenia zdjęć, która nie wymaga rejestracji. Za jej pośrednictwem opracujemy efektowną kartkę, ilustrację do posta w serwisie społecznościowym oraz materiały na szkolną gazetkę i stronę www. Z jej obsługą poradzą sobie zarówno dorośli, jak i dzieci, przygotowując prace na różne tematy. Gotowe
kolaże można zapisywać w różnych formatach, drukować lub podzielić się nimi za pośrednictwem Sieci.
W ToonyTool opracujemy mini komiksy i memy online. Podstawą opracowanych historyjek są zdjęcia, do których
dodajemy tekst, postacie i komentarze w chmurkach. Możemy korzystać z fotografii dostępnych w galerii usługi
lub pobierać własne. Gotowe prace zapisujemy w formacie JPG, drukujemy lub dzielimy się nimi w Internecie.
W ToonyTool przygotujemy pomoce dydaktyczne oraz materiały na stronę internetową i Facebooka. Dzięki jej
prostocie własne komiksy opracują także młodsi uczniowie w ramach lekcji, zajęć bibliotecznych, odrabiania zadań
domowych czy szkolnych konkursów.
FreeOnlinePhotoEditor – jest bezpłatną, prostą i intuicyjną w obsłudze aplikacją do obróbki zdjęć. Nie wymaga
rejestracji i logowania. Pracę z fotografią rozpoczyna się w niej bezpośrednio po otwarciu strony. Za jej pośrednictwem dokonamy także dalszej obróbki komiksów i kolaży opracowanych w ToonyTool i PhotoCollage.
Quizizz – to proste narzędzie (dostępne w polskiej wersji językowej) do tworzenia interaktywnych ćwiczeń z różnych dziedzin wiedzy, które mogą przybrać formę klasowych turniejów. Awatary, muzyka i śmieszne memy sprawiają, że ich rozwiązywanie jest prawdziwą przyjemnością. Podczas gdy uczniowie rozwiązują quiz, korzystając
z tradycyjnych komputerów, tabletów czy smartfonów, nauczyciel może sprawdzić poziom ich wiedzy, zaglądając
do statystyk. Opracowanie ćwiczenia jest bardzo proste, bezpłatne i zajmuje niewiele czasu.
Tworzenie animowanych, mówiących – w wielu językach – postaci, które można wysyłać do znajomych oraz publikować w serwisach społecznościowych, oferuje usługa Voki. Korzystanie z jej podstawowego wariantu jest darmowe. W ramach planu bezpłatnego przewidziano zarówno możliwość zakładania kont, jak i pracę bez rejestracji.
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Kursy są realizowane na platformie bytomskiej filii PBW w Katowicach.
Źródło ilustracji: http://www.bytom.pbw.katowice.pl/moodle/course/index.php?categoryid=4.

W szkoleniach e-learningowych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach mogą uczestniczyć wszyscy
zainteresowani, także spoza województwa śląskiego. Aktywni uczestnicy otrzymują potwierdzenia udziału w wybranym kursie/kursach.
Informacje o naborze na kolejne edycje szkoleń będą publikowane na stronie internetowej biblioteki:
http://pbw.katowice.pl/.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszej nowej propozycji szkoleniowej!
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