GAME SHOW CLASSROOM
Atrakcyjne lekcje wykorzystujące gotowe
narzędzia TIK-owe
Warsztaty online z KLAUDIĄ ROGALSKĄ, trenerką nauczycieli w ogólnopolskim
projekcie Lekcja Enter; certyfikowaną edukatorką Google II stopnia
Tematyką przewodnią szkolenia są aplikacje do tworzenia motywujących quizów, gier i zabaw
na lekcji w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Starannie dobrane narzędzia pozwolą
nauczycielom nie tylko wprowadzić elementy zabawy na lekcjach, ale również zmotywować
uczniów i zaoszczędzić sporo czasu na przygotowaniach do zajęć.

Kompetencje zdobyte na szkoleniu umożliwią:
•
•
•
•
•
•

tworzenie quizów i ankiet online z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i aplikacji,
przeprowadzenie szkolnych konkursów w formie gier i quizów online,
przygotowanie gry terenowej lub klasowej ze smartfonem,
powtórzenie danej partii materiału w angażujący i motywujący sposób,
stworzenie interaktywnych gier drużynowych,
przeprowadzenie szybkich ankiet i głosowania.

Tematyka:
1.
2.
3.
4.
5.

Quizy i gry online z wykorzystaniem aplikacji i stron internetowych.
Sposoby przeprowadzenia quizów i gier z telefonem lub bez technologii.
Tworzenie interaktywnych zadań w wybranych narzędziach online.
Gra terenowa ze smartfonem.
Zapoznanie z działaniem aplikacji, tj: Kahoot, Quizizz, Gimkit, Blooket, Wordwall,
Baamboozle, Quiz Whizzer, Goose Chase, Jeopardy, Nearpod i inne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Adresaci: nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Forma: ONLINE
Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Termin: 24 sierpnia 2022 r., godz. 12.00 - 15.15

21 września 2022 r., godz. 17.00 – 20.15
Cena: 169 zł brutto/osobę
1690 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 10 osób
2190 zł brutto za udział w szkoleniu Rady Pedagogicznej - grupa do 20 osób, powyżej
– dopłata 30 zł brutto za osobę
(cena obejmuje: szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w szkoleniu)

Osoba prowadząca: Klaudia Rogalska - trener nauczycieli w ogólnopolskim projekcie
Lekcja Enter, certyfikowany Edukator Google II stopnia, założycielka Akademii Nauczyciela
Online z ponad 1500 aktywnymi kursantami oraz szkoleniami z zakresu wykorzystania
nowoczesnych narzędzi TIK w edukacji, magister filologii angielskiej i nauczyciel języka
angielskiego z 10-letnim stażem pracy.

Zgłoszenia: TUTAJ
Więcej szkoleń: https://www.empiria.edu.pl/kalendarium

