EDUKAMP2015
Warsztaty edukacyjne
w otoczeniu nowoczesnych technologii
dla nauczycieli szkół województwa małopolskiego
Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” serdecznie zaprasza nauczycieli małopolskich szkół do
udziału w letnich obozach edukacyjnych organizowanych w ramach projektu „LDC – Laboratorium
Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa Małopolskiego”.
Dwa pięciodniowe warsztaty, w których weźmie udział po 15 nauczycieli, odbędą się w dwóch
terminach: 10-14 sierpnia oraz 17-21 sierpnia 2015r. w Hotelu Piwniczna SPA & Conference hotelpiwniczna.pl
Program warsztatów obejmie następujące bloki tematyczne:
I.

NARZĘDZIOWNIA DYDAKTYKI CYFROWEJ - prezentacja narzędzi cyfrowych, zajęcia
z wykorzystaniem sprzętu i narzędzi do opracowania cyfrowych pomocy
dydaktycznych.

II.

SZKOŁA SENSOWNIE CYFROWA - warsztat, którego celem jest opracowanie
propozycji nowych projektów dydaktyki cyfrowej dla szkół woj. małopolskiego na lata
2016-2020.

III.

PRACOWNIA DYDAKTYKI CYFROWEJ - warsztat praktyczny dot. realizacji zajęć
wybranymi metodami aktywizującymi ucznia z wykorzystaniem zasobów cyfrowych,
m.in. Akademii Khana, metody „odwróconej klasy”, gamifikacji. Część prac
warsztatowych ukierunkowana będzie na poznanie narzędzi służących przygotowaniu
materiałów filmowych, prezentacji oraz cyfrowych pomocy dydaktycznych.

IV.

CYFROWE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE ORGANIZACJĘ WYCIECZEK SZKOLNYCH
- prezentacja aplikacji i zasobów wspomagających organizację wycieczek szkolnych
oraz wyjazdów poznawczych, wykorzystanie tych narzędzi podczas spływu Dunajcem z
Piwnicznej do Rytra oraz spaceru z Rytra do Karczmy nad Potokiem.

Trenerami prowadzącymi zajęcia będą m.in.: Agnieszka Bilska - ZSO nr 10 w Gliwicach,
Superbelfrzy RP; Dominika Hofman-Kozłowska - Maturowo, Uniwersytet Śląski Maturzystów;
Dr Łukasz Srokowski - Fabryka Przyszłości; Artur Krawczyk - SMWI; Grzegorz Foltak - SMWI;
Marcin Mechla - SMWI.
Organizatorzy zapewniają:





zakwaterowanie w pokojach dwu lub trzyosobowych
wyżywienie
materiały szkoleniowe
udział w imprezie integracyjnej Liderów Dydaktyki Cyfrowej.

Każdy z EDUKAMPów rozpoczyna się w poniedziałek rejestracją w hotelu od godziny 12.00
i kończy obiadem w piątek tj. ostatnim dniu pobytu na warsztatach.
W ramach pobytu w Hotelu Piwniczna wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania
z bezpłatnego wstępu do hotelowego basenu, sauny oraz łaźni: http://hotelpiwniczna.pl/spawellness/
Zgłoszeń na Edukampy należy dokonywać do 10 lipca 2015r. poprzez wypełnienie specjalnej
ankiety elektronicznej zamieszczonej pod adresem http://ankiety2.mwi.pl/index.php/951791/lang-pl.
Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone do 15 lipca.
W razie jakichkolwiek pytań związanych z udziałem warsztatów, proszę o kontakt z p. Marcinem
Mechlą, koordynatorem Edukampów - m.mechla@mwi.pl tel.: 509 120 944.

