OFERTA
SZKOLENIOWA
MMC BRAINVILLE
DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ

AKTYWIZACJA CYFROWA

NAUKA POPRZEZ GRĘ I ZABAWĘ

Szkolenie ukierunkowane jest na rozwój
kompetencji z zakresu technologii informacyjno –
komunikacyjnej. Przekazana wiedza pozwoli poznać
współczesne metody porozumiewania się
z młodzieżą.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą
przekazywać wiedzę merytoryczną w sposób
bardziej przystępny i ciekawy. Jednocześnie celem
szkolenia jest wskazanie możliwych kierunków.

Nauczymy jak:
wyszukiwać informacje (podstawy korzystania
z wyszukiwarki internetowej)
wyszukiwać miejsca i informacje geograficzne,
wyznaczać trasy
tłumaczyć teksty języka obcego za pomocą
słowników internetowych
korzystać z encyklopedii internetowych
czerpać wiedzę z filmików tematycznych
umieszczonych w Internecie
zapisywać materiały z portalu youtube.pl
Czas zajęć: 6 x 45 min

Nauczymy jak:
korzystać z portali z przykładami gier
dostępnych w internecie
posługiwać się portalami społecznościowymi
oraz platformami komunikacyjnymi
brać udział w edukacyjnych grach
komputerowych/internetowych.
wyszukiwać w Internecie tzw. "samouczków".
Czas zajęć: 6 x 45 min

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
PODCZAS ZAJĘĆ

PLATFORMA MOODLE W PRACY
NAUCZYCIELA

Szkolenie ma na celu wskazanie możliwości
urozmaicenia zajęć, rozwinie umiejętności
w obsłudze programów służących do tworzenia
profesjonalnych prezentacji multimedialnych.

Moodle jest jedną z najbardziej popularnych
bezpłatnych platform edukacyjnych oferującą
szereg przydatnych i ciekawych narzędzi
analitycznych oraz dydaktycznych.

Nauczymy jak:
wzbogacać prezentacje multimedialne
urozmaicać lekcje prezentacjami
multimedialnymi w PowerPoint, Prezi
tworzyć dobre prezentacje

Nauczymy jak:
zarządzać użytkownikami platformy edukacyjnej
tworzyć kategorie i kursy
zamieszczać materiał statyczny
udostępniać kontent interaktywny
korzystać z elementów społecznościowych

Czas zajęć: 6 x 45 min
Czas zajęć: 6 x 45 min

Zajęcia odbywają się w siedzibie Parku
Technologicznego MMC Brainville:
wygodne stanowiska pracy
klimatyzowana sala
bezpłatny parking
nowoczesny budynek bez barier architektonicznych
Programy i czas szkoleń dostosowujemy do wymagań
klienta.
Możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie
zamawiającego.

Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o.
ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz
Adres korespondencyjny i lokalizacja Parku:
ul. Myśliwska 2, 33-300 Nowy Sącz
tel: +48 18 53 13 550
fax: +48 18 53 13 555
biuro@brainville.pl
www.brainville.pl

