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Cele szkolenia: 

- poznanie sposobów na włączanie aplikacji  w proces edukacyjny 

- zaznajomienie się z najbardziej popularnymi oraz praktycznymi aplikacjami, które można 

wykorzystać do wspomagania procesu nauczania oraz uczenia się 

- zaznajomienie się z procesem korzystania z wielu aplikacji pozostających w pewnym 

połączeniu (app smashing), np. w celu realizowania projektu, oraz poznanie jego wpływu na 

motywację ucznia 

- zdobycie wiedzy na temat zasięgu oraz wpływu korzystania z aplikacji zarówno w środowisku 

szkolnym, jak i pozaszkolnym 

 

W trakcie kursu nauczyciel: 

- zaznajomił się z różnymi aplikacjami edukacyjnymi 

- pozyskał wiedzę na temat możliwości wykorzystania aplikacji na zajęciach oraz wymiaru 

motywacyjnego z tym związanego 

- nauczył się jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji (Edmodo, Facebook, 

Pinterest, YouTube) 

- rozwinął umiejętność tworzenia quizów na platformie Kahoot. 

- poznał aplikację do tworzenia map myśli – Coggle (https://coggle.it/) 

- nauczył się jak korzystać z narzędzi Google w celu gromadzenia i dzielenia się materiałami. 

 

Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczyciel rozwinął następujące kompetencje: 

A)ZAWODOWE 

- umiejętność korzystania z różnych aplikacji na zajęciach w celu zapewnienia uczniom 

najefektywniejszego wsparcia 

- umiejętność włączania najbardziej adekwatnych aplikacji, odpowiadających realnym 

potrzebom uczniów 

- kompetencje w tworzeniu map myśli 

- umiejętność korzystania z narzędzi Google w pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej 

- umiejętność tworzenia kart obrazkowych online (http://www.cram.com/) 

- pozyskanie praktycznych pomysłów i metod wzmacniających proces twórczy uczniów 

B) JĘZYKOWE 

- udoskonalenie kompetencji językowych, w tym komunikacji w języku obcym w środowisku 

międzynarodowym 

 

http://teacheracademy.eu/en/
https://coggle.it/
http://www.cram.com/


C) ORGANIZACYJNE 

- rozwój umiejętności praktycznych oraz analitycznych (planowanie, organizacja) 

- zintensyfikowanie współpracy z instytucja˛ przyjmującą 

D) SPOŁECZNE 

- rozwój umiejętności interpersonalnych oraz społecznych 

- wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, dzielenie się doświadczeniami z nauczycielami 

 z innych krajów oraz czerpanie z dobrych zagranicznych praktyk 

- budowa sieci kontaktów międzynarodowych 

- wzmocnienie świadomości międzykulturowej 

 

 

Opracowała: Agata Baran 


