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EDU-TUNING: Nowe technologie 

Z głową w chmurze czyli nowe technologie na lekcji 

 

Cel szkolenia 

Testowanie darmowych i prostych w obsłudze aplikacji internetowych                               

do wykorzystania w pracy z uczniami. 

 

Program szkolenia  

1. Prezentacja programów komputerowych oraz aplikacji mobilnych (IT)                    

z aktywnym udziałem uczestników: interaktywne quizy na lekcji, samodzielna 

praca ucznia, chat z uczniami, chmury wyrazowe, aplikacje do odczytywania 

i tworzenia QR-kodów, zarządzanie klasą "w chmurze", tworzenie infografik 

i prezentacji, rozszerzona rzeczywistość 

2. Testowanie i tworzenie własnych projektów zadań z wykorzystaniem 

powyższych aplikacji - praca uczestników szkolenia na urządzeniach z dostępem 

do Internetu 

3. Testowanie i nauka zarządzania własną klasą w wirtualnym środowisku Edmodo 

 

O narzędziu... 
Nasi uczniowie i tak większość czasu spędzają z głową w chmurze. Do korzystania           

ze smartfonów nie trzeba ich namawiać. Porozumiewanie się i zdobywanie wiedzy                

o świecie za pomocą smartfonów i tabletów jest dla nich procesem naturalnym, 

wykorzystajmy to!  

 Za pomocą darmowych, prostych w obsłudze narzędzi można w prosty sposób       

i w krótkim czasie uatrakcyjnić lekcje podnosząc motywację i zaangażowanie uczniów 

do nauki, rozwijając ich zainteresowanie przedmiotem, zachęcając do dalszej, 

samodzielnej lub zespołowej pracy w czasie wolnym i wspomagających komunikację w 

grupie. 

 

Podczas szkolenia prezentujemy szeroki wybór bezpłatnych narzędzi dostępnych            

w sieci, z których na co dzień korzystamy w swojej pracy dydaktycznej.  
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Interaktywne quizy na lekcji  

Uczestnicy szkolenia mają możliwość wcielić się w role swoich uczniów i testować 

narzędzia na swoich urządzeniach mobilnych (odkrywanie ukrytych zadań, 

rozwiązywanie quizów i udział w teleturnieju wiedzy dają wiele radości!), a następnie 

projektować interaktywne zadania dla uczniów logując się jako nauczyciel (platformy: 

socrative, mentimeter, kahoot, quizizz, flipquiz). 

 

Samodzielna praca ucznia  

Learningapps to platforma do wykonywania lub samodzielnego tworzenia zadań przez 

uczniów w wolnym czasie. Umożliwia zarówno uczniom jak i nauczycielowi tworzenie     

i współdzielenie ponad 20 rodzajów interaktywnych zadań. Założenie klasy                      

„w chmurze” pozwala monitorować postępy uczniów, a bogata biblioteka zadań 

umożliwia uczniom korzystanie z gotowych zasobów sieci. 

 

Quizlet to narzędzie generujące fiszki online. Można korzystać z gotowych zestawów 

przygotowanych przez innych użytkowników, można samemu tworzyć nowe, zarówno 

nauczyciel jak i uczniowie. Oprócz tradycyjnych fiszek (tryb „uczę się”) platforma 

generuje ze stworzonego przez nas zestawu gry i quizy oraz stosuje system 

motywowania gracza mierząc mu czas i zachęcając za każdym razem do bicia własnych 

rekordów. 

 

Chat z uczniami 

Todaysmeet to narzędzie dające możliwość prowadzenia „rozmowy” między uczniami                

w czasie rzeczywistym w klasie. Pozwala uczniom komentować na bieżąco fragment 

lekcji, zadawać pytania lub dodawać komentarze do prezentacji nauczyciela, jest też 

świetnym narzędziem służącym podsumowaniu lekcji w formie dyskusji. 

 

Chmury wyrazowe  

Przegląd kilku narzędzi do tworzenia chmury wyrazowej (mentimeter, tagxedo, wordle, 

answergarden). To rodzaj swoistej tablicy, na której możemy zobaczyć informację 

zwrotną od uczniów. Narzędzia tego typu pozwalają nauczycielowi zorientować się                  

w poziomie wiedzy uczniów dotyczącym np. nowego tematu lekcji, umożliwia 

nieśmiałym uczniom wypowiedź (anonimowość), możemy w ten sposób głosować                  

na najlepsze pomysły w metodzie burzy mózgów (najczęściej wybierane słowa są 

największe na ekranie).  

 

Aplikacje do odczytywania i tworzenia QR -kodów 

Goqrme jest generatorem kodów QR, które pozwalają przenosić do stron internetowych 

lub treści zadań. 
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Zarządzanie klasą „w chmurze” 

 Edmodo to edukacyjna platforma społecznościowa, zapewnia środowisko pracy 

nie tylko nauczycielowi i jego klasie, ale także rodzicom, którzy mogą śledzić postępy 

swoich dzieci. Nauczyciel może tworzyć testy on-line, gromadzić tam prace uczniów, 

oceniać je przyznając punkty, które obrazują na bieżąco uczniowi jego postęp, może 

także połączyć Edmodo z własnym kalendarzem i dyskiem Google. Uczniowie mogą 

dzielić się swoimi zasobami, blogować, chatować, kalendarz przypomina im                                  

o nadchodzących terminach oddania prac.  

 

Tworzenie infografik i prezentacji  

Canva pozwala tworzyć infografiki i prezentacje, oferuje także wsparcie w tworzeniu 

grafiki do bloga, logotypów, kolaży zdjęć, okładek do książek i albumów, wizytówek, 

etykiet, ulotek i innych projektów graficznych. 

 

Rozszerzona rzeczywistość (AR) 

Ta nowa technologia pozwala łączyć świat rzeczywisty z wirtualnym. Aplikacje 

wykorzystujące AR pozwalają na przeprowadzanie doświadczeń, badanie środowiska 

naturalnego czy poznawanie obiektów historii i kultury. Zajęcia możemy prowadzić 

zarówno w klasie jak i poza nią pozwalając naszym uczniom korzystać ze smartfonów. 

Możemy wykorzystać to narzędzie zwyczajnie do urozmaicenia lekcji lub w grze 

terenowej (program Quiver). 

 

 

Wersje szkolenia  

¶ Pokaz:  4 godz. dydaktyczne (przegląd narzędzi bez testowania przez 

uczestników) [600 zł] 

¶ Warsztaty IT (testowanie i tworzenie własnych projektów zadań, praca                        

na urządzeniach z dostępem do Internetu): 6 godzin  dydaktycznych [900 zł] 

¶ Warsztaty z platformy Edmodo  (testowanie i nauka zarządzania własną klasą 

w wirtualnym środowisku edmodo): 4 godziny  dydaktyczne [600 zł] 

¶ Warsztaty z IT i platformy Edmodo  (pokaz, testowanie narzędzi, nauka 

zarządzania własną klasą w wirtualnym środowisku Edmodo): 4 godziny  

dydaktyczne [600 zł] 

 


