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Opis kursu 
Kurs został zorganizowany w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Marii Grzegorzewskiej, Marii 
Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandy Rutkiewicz, Józefa Wybickiego 
oraz Romantyzmu Polskiego. 
Prowadzony jest metodą e-learningową, w trybie asynchronicznym, czyli każdy uczestnik pracuje we 
własnym czasie i tempie. Kurs będzie dostępny na platformie e-learningowej WODN w Sieradzu  
od  1 marca do 31 grudnia 2022 r.  
Przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu 
stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy uczniami, ale także w pracy 
własnej. Źródła informacji wykorzystane podczas kursu mogą wzbogacić warsztat pracy nauczycieli 
różnych przedmiotów. 
Uczestnictwo w kursie polega na przeczytaniu zasobów i wykonaniu aktywności. 
 
Cele kursu  

1. Rozwijanie kompetencji kluczowych – m. in. kompetencji cyfrowych.  

2. Ćwiczenie umiejętności skutecznego poszukiwania informacji.  

3. Zainspirowanie do korzystania z wybranych zasobów Internetu, szczególnie z cyfrowych zasobów 
archiwów, bibliotek i muzeów oraz zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu wraz z filiami. 

4. Przybliżenie wiarygodnych źródeł informacji umożliwiających poznanie życia i/lub twórczości 
Marii Grzegorzewskiej, Marii Konopnickiej, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Mackiewicza, Wandy 
Rutkiewicz, Józefa Wybickiego oraz Romantyzmu Polskiego, do wykorzystania w pracy z uczniami.  

5. Przypomnienie przepisów prawa autorskiego m. in. dotyczących korzystania z wolnych licencji.  
 
Treści kursu  
SEKCJA OGÓLNA 
Forum ogłoszenia. 
Forum dyskusyjne dla zalogowanych uczestników. 
Opis kursu (sylabus). 
Korzystanie ze źródeł informacji - zapisy w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 
 
MODUŁ I  
Poszukiwanie, porządkowanie i krytyczny odbiór informacji na temat PATRONÓW ROKU 2022. 

 Jak skutecznie szukać informacji? 

 Jak ocenić wiarygodność źródeł internetowych? 

 Krytyczny odbiór informacji. 

 Podsumowanie - krótki quiz 1 (podejścia bez ograniczeń) 

 Ćwiczenie 1 – ocena źródeł informacji (przeczytanie i refleksja). 
 
MODUŁ II  
Wykorzystanie informacji na temat PATRONÓW ROKU 2022 pochodzących z różnych źródeł, 
z poszanowaniem praw autorskich. 

 Słownik terminów związanych z prawem autorskim i medialnym. 

 Prawo autorskie a otwarte zasoby edukacyjne. 

 Pojęcie domeny publicznej. 

 Dobre i złe praktyki opisu wolnych licencji. 

 Podsumowanie - krótki quiz 2 (podejścia bez ograniczeń). 
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 Ćwiczenie 2 – rodzaje licencji i sposoby wykorzystywania źródeł informacji wg tych rodzajów 
(przeczytanie i refleksja). 

 Warto przeczytać. 
 

MODUŁ III 
Efektywne wyszukiwanie informacji na temat PATRONÓW ROKU 2022. 

 Jak formułować słowa kluczowe w wyszukiwarkach? 
Efektywne wyszukiwanie. 

 Polecane źródła informacji – archiwa, biblioteki, serwisy, witryny, portale, strony...  

 Jak opisywać źródła informacji (bibliografia załącznikowa i przypisy) - krótki poradnik. 

 Przypisy, powołania, cytaty. 

 Patroni roku 2022 w źródłach różnego rodzaju. 
 
Zasady zaliczenia kursu z zaświadczeniem: 
aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu trzeba być zalogowanym uczestnikiem, zgłoszenia 

w formie e-maila z informacją o chęci uczestnictwa proszę przesyłać na adres: 

wchlebowska@wodnsieradz.edu.pl 
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