FUNDACJA CIVIS POLONUS ZAPRASZA NA SZKOLENIE ONLINE

Zapraszamy na szkolenie z edukacji medialnej, które adresujemy do nauczycieli i nauczycielek,
bibliotekarzy i bibliotekarek z bibliotek szkolnych i publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA
 Przykłady narzędzi medialnych oraz ich zastosowanie w edukacji stacjonarnej i zdalnej (np. Jamboard,
Menti, Kahoot, Whiteboard.fi)
 Wykorzystanie narzędzi interaktywnych i medialnych w promocji czytelnictwa (np. Canva, Genial.ly,
Thinglink, kody QR)
 Technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji szkolnej i promocji czytelnictwa - najważniejsze
założenia
 Jak młodzież korzysta z Sieci? Co i gdzie czyta, jak korzysta z kultury? - prezentacja wyników badań
 Ja organizować edukację medialną w szkole i bibliotece - przykłady inspirujących zajęć i projektów
 Zdrowa dieta medialna - jak dbać o swój dobrostan w Sieci?
 Prezentacja wybranych elementów podręcznika do edukacji medialnej współtworzonego przez Fundację
Civis Polonus
 Współpraca biblioteki i szkoły w obszarze edukacji medialnej młodzieży – pomysły, inspiracje, wymiana
doświadczeń

DZIĘKI UDZIAŁOWI W SZKOLENIU UCZESTNICZKI I UCZESTNICY:
 dowiedzą się, w jaki sposób rozwijać kompetencje medialne i cyfrowe, a tym samym cyfrowe obywatelstwo
swoje oraz swoich uczniów i uczennic,

 uporządkują wiedzę w zakresie edukacji medialnej,
 poznają wyniki badań dotyczące korzystania z mediów i czytelnictwa przez młodzież,
 poznają narzędzia, które mogą wykorzystywać w pracy z młodzieżą podczas lekcji w szkole, zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych w bibliotekach (także w zakresie promocji czytelnictwa),

 poznają podręcznik i scenariusze zajęć, które mogą wykorzystywać w ramach edukacji medialnej w szkole
i w bibliotece.
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UCZESTNICZKI I UCZESTNICY SZKOLENIA OTRZYMAJĄ
unikalny ponad 80-stronnicowy podręcznik z zeszytem ćwiczeń „Edukacja medialna” (w formie papierowej),
skierowany do trenerów i trenerek, nauczycieli i nauczycielek, bibliotekarzy i bibliotekarek, zawierający
gotowe scenariusze zajęć do wykorzystania podczas zajęć w szkole i bibliotece.

Podręcznik przygotowuje do prowadzenia zajęć
z młodzieżą, dotyczacych takich zjawisk obecnych
we współczesnych mediach, jak stronniczość
przekazu, dezinformacja, nieumyślne
wprowadzanie w błąd, teorie spiskowe, bańki
informacyjne i komory pogłosowe.
Zawiera gotowe i łatwe w realizacji ćwiczenia dla
uczniów starszych klas podstawówki i szkół
ponadpodstawowych oraz linki do dodatkowych
materiałów i źródeł.
Zebrano tu treści teoretyczne, przykłady ćwiczeń
oraz inspiracje do dyskusji na temat mediów
i umiejętności świadomego z nich korzystania.

Podręcznik został przygotowany przez
Fundację Civis Polonus przy współpracy
z brytyjskimi i francuskimi ekspertami
i trenerami w ramach międzynarodowego
projektu ReNews finansowanego z programu
Unii Europejskiej Erasmus+, którego celem
jest wsparcie młodzieży w rozwijaniu
umiejętności korzystania z mediów.
ReNews działa na rzecz wzmocnienia nowej
generacji cyfrowych obywateli i obywatelek,
poprzez zwiększenie ich odporności na
nienawistne treści i dezinformację, a także
rozwijanie krytycznego myślenia.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?
 Na szkolenie należy zarejestrować się za pośrednictwem systemu rejestracyjnego ←kliknij tu
 Płatności w wysokości 289 zł + 23% VAT (udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku






finansowania szkolenia ze środków publicznych) należy dokonać po szkoleniu – w ciągu 14 dni od
wystawienia faktury i przesłania jej uczestnikowi szkolenia na adres e-mail wskazany w formularzu
rejestracyjnym.
Szkolenie realizowane jest w godzinach 10:00-15:00 (w tym przerwy) za pośrednictwem platformy
Zoom.
Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań i wymiany swoich doświadczeń.
Po szkoleniu organizator wysyła uczestnikowi certyfikat ukończenia szkolenia.
Więcej informacji i regulamin szkoleń na stronie internetowej.
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