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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

 
TEMAT PIERWSZEGO KURSU: Kodowanie z najmłodszymi. Bezpłatne narzędzia do tworzenia kart pracy. 

TERMIN REALIZACJI: od 8 października do 30 listopada 2020 roku. 

PROWADZĄCA: Anna Marcol. 

KONTAKT DLA UCZESTNIKÓW: promocja@pbw.katowice.pl. 

ADRESACI: bibliotekarze, nauczyciele, wychowawcy przedszkoli oraz inne osoby zainteresowane tematem. 

FORMA ORGANIZACYJNA: kurs e-learningowy na platformie Moodle (https://moodle.pbw.katowice.pl).  

CZAS PRZEWIDZIANY NA REALIZACJĘ TEMATU PRZEZ UCZESTNIKA: 3 godziny dydaktyczne. 

 

CELE SZKOLENIA:  

• Omówienie wybranej literatury na temat kodowania z najmłodszymi. 

• Polecenie przydatnych stron internetowych (blogi, serwisy). 

• Prezentacja bezpłatnych narzędzi online przeznaczonych do tworzenia kart pracy dla uczniów i przed-
szkolaków oraz ćwiczeń przygotowanych za ich pośrednictwem. 

• Zachęta do wprowadzania elementów kodowania do własnych lekcji i zajęć edukacyjnych. 
 

WYMAGANIA: 

Uczestnicy kursu powinni znać podstawy obsługi komputera oraz posługiwania się przeglądarką, wyszukiwarką 
internetową i pocztą elektroniczną. 

Uczestnictwo w kursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na gromadzenie i przetwarzanie 
ich danych osobowych do celów związanych z jego realizacją oraz wystawieniem potwierdzeń udziału. Dane są 
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016r.).  
 

ORGANIZACJA KURSU:  

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Można się na nie zapisać samodzielnie od 8 października do 30 listopada  
2020 roku. Dostęp do platformy i materiałów szkoleniowych będzie możliwy przez 24 godziny na dobę. Zadanie 
uczestników polega na zapoznaniu się z udostępnionymi materiałami.  
 

ZAŚWIADCZENIA:  

Potwierdzenia uczestnictwa będą wysyłane na bieżąco (w formie elektronicznej). W celu otrzymania takiego 
dokumentu należy poinformować prowadzącą o ukończeniu szkolenia, wysyłając następującą wiadomość na adres 
mailowy promocja@pbw.katowice.pl: 

Zaświadczam, że uczestniczyłam / uczestniczyłem w szkoleniu „Kodowanie z najmłodszymi. Bezpłatne narzędzia  
do tworzenia kart pracy”.  
Proszę o przesłanie potwierdzenia uczestnictwa.  

(imię i nazwisko) 

Zaświadczenie zostanie wysłane na podany w wiadomości adres mailowy. 
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