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Wykorzystanie technologii komunikacyjno–informacyjnych 

w gimnazjum, w pracy metodą projektu.

Szkolenie Fundacji Nowe Media i Biblioteki Pedagogicznej im. H. Radlińskiej w Siedlcach.

Dla kogo szkolenie: Adresatami są opiekunowie szkolnych i młodzieżowych mediów w gimnazjach, 
nauczyciele, którzy chcą w pracy metodą projektu wykorzystać media i nowoczesne technologie.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin 

Termin szkolenia: 2 grudnia 2011 r., g. 9:00-15:00

Miejsce szkolenia: SIEDLCE, Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej, ul. Oskara Lange 6

Na warsztatach prezentowane są: 
- konkretna wiedza i podpowiedzi, jak 
wykorzystać media i nowoczesne technologie w 
pracy metodą projektu;
- informacje jak korzystać w działaniach 
projektowych z materiałów edukacyjnych na 
wolnych licencjach;
- nauka systemu Qmam – wykorzystywanego 
do tworzenia e-gazet, dzięki której młodzież
może zrealizować wybrany projekt; 
- intuicyjny system do prezentacji projektów o 
nazwie Prezi.

Każdy nauczyciel otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych i informacyjnych:
- poradnik – jak przekazać wiedzę uczniom o Qmamie i Prezi;
Na warsztatach zostanie także zaprezentowany system Qmam, który może być wykorzystany zarówno 
w realizacji działań metodą projektową jak i też do samej prezentacji projektów. Możliwości systemu 
pozwalają na wybór tematu  projektu związany z mediami i technologiami, pracę w zespołach, 
określenie czasu realizacji projektu, umieszczeniue materiałów multimedialnych i prezentację projektu. 
Nie musi być to szkolna gazeta – wykorzystanie Qmama może być różne – stąd warsztat ma stanowić
inspirację do wykorzystania narzędzia przy różnych sytuacjach. Z drugiej strony tematem 
gimnazjalnego projektu może być gazeta szkolna, młodzieżowa – Qmam jako narzędzie nadaje się do 
tego znakomicie. 
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Zakładane efekty szkolenia: Dzięki szkoleniu każdy uczestnik będzie posiadał praktyczną wiedzę do 
wykorzystania w pracy z młodzieża a także będzie potrafił wykorzystać multimedialne narzędzie 
Qmama w swojej pracy.

Metody pracy: szkolenie prowadzone jest metodami warsztatowymi i wymaga aktywności 
uczestników. Dyskusje, symulacje, praca w zespołach, grupach i parach, prezentacje, wymiana 
doświadczeń - to tylko wybrane elementy szkoleń, które przybliżą zagadnienia związane z 
prowadzeniem medialnego projektu w szkole. 

Prowadzący: Zajęcia bedą prowadzone są przez doświadczonych w pracy z młodzieżą i nauczycielami 
dziennikarzy i trenerów .

Opłaty za szkolenia w roku szkolnym 2011/2012
100 zł od osoby (w tym VAT). 
Przy grupie zorganizowanej możliwość negocjacji cen.

Zgłoszenie na szkolenie przyjmuje Agnieszka Majewska (Fundacja Nowe Media) 
kontakt: agnieszka.majewska@nowemedia.info
tel. 781-160-030, fax. 22 380 16 71

Po szkoleniu: Każdy uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat potwierdzający udział w zajęciach. 
Uczestnikom Fundacja zapewnia mailing z informacjami o prowadzonych działaniach, udział w 
projektach i konkursach dla redakcji Qmamów, dostęp do materiałów edukacyjnych i nowych szkoleń
na preferencyjnych zasadach. Oferujemy także płatne szkolenia dla zainteresowanej młodzieży w 
szkołach.

Fundacja Nowe Media powstała w 2008 roku w Warszawie jako organizacja działająca na rzecz 
edukacji medialnej wśród młodzieży szkolnej i akademickiej. Misją Fundacji jest prowadzenie edukacji 
medialnej rozumianej jako krzewienie wśród uczestników dialogu medialnego, a zwłaszcza wśród 
młodych ludzi, świadomego i odpowiedzialnego stosunku do komunikatów, których są nadawcami i 
odbiorcami. 

Fundacja ujmuje to w hasła: Mam wybór! Mam znaczenie! Mam media!

Teren działania Fundacji Nowe Media to Polska, Europa  Środkowo-Wschodnia oraz Unia 
Europejska. Prezesem zarządu Fundacji jest Robert Bogdański, w przeszłości dziennikarz BBC, 
Reutersa i Polskiego Radia, w latach 1997-2002 prezes zarządu Polskiej Agencji Prasowej, wśród 
fundatorów znajdują się: Aleksandra Zieleniewska, założycielka radia RMF i Robert Kozak, wieloletni 
szef polskiej redakcji BBC oraz szef  Wiadomości TVP. Fundację w jej pracach wspiera grono 
doświadczonych dziennikarzy i twórców mediów, jak również szereg partnerskich organizacji oraz 
instytucji także lokalnej administracji. Fundacja jest niezależną organizacją pozarządową finansowana 
ze środków prywatnych oraz z grantów publicznych.


