
Rodzaj mobilności: Szkolenie zagraniczne 

Tytuł kursu: Tablets and Smartphones: using mobile devices as educational tools  

                    (Tablety i smartfony: urządzenia mobilne jako narzędzia edukacyjne) 

 

Organizator: EUROPASS Centro Studi Europeo      

                     http://teacheracademy.eu/en/ 

Data i miejsce: 07.08.2017 – 12.08.2017 Dublin, Irlandia 

Uczestnik: Anna Kazanecka-Drąg (nauczyciel języka angielskiego) 

Cele szkolenia: 

✓ poznanie sposobów na włączanie urządzeń mobilnych do procesu edukacyjnego 

✓ zdobycie umiejętności korzystania z oprogramowania, interaktywnych platform oraz 

aplikacji 

✓ zdobycie świeżych pomysłów na wykorzystanie nowoczesnych technologii na 

zajęciach 

✓ zaczerpnięcie inspiracji dotyczących motywowania uczniów przy użyciu narzędzi TIK 

W trakcie szkolenia nauczyciel poznał 

✓ sposoby używania mediów społecznościowych w celach edukacyjnych (m.in. 

Facebook i YouTube) 

✓ sposoby tworzenia map myśli (https://coggle.it/) 

✓ narzędzia do tworzenie gier, quizów oraz kart obrazkowych przy użyciu platform 

Kahoot, cram (http://www.cram.com/) 

✓ narzędzia do zarządzania wirtualną klasą - serwis Edmodo 

(https://www.edmodo.com/) 

✓ narzędzia Google i sposoby ich wykorzystania w pracy dydaktycznej 

✓ narzędzia do tworzenia wirtualnych lekcji  (https://www.tes.com/) 

✓ narzędzie do szybkiego uzyskiwania informacji zwrotnej oraz do ewaluacji 

(https://www.plickers.com/) 

✓ narzędzie do symultanicznej pracy grupowej (pisanie, rysowanie) – 

(https://webwhiteboard.com/) 

✓ narzędzie do tworzenia lekcji video z pytaniami (https://edpuzzle.com/) 

 

 

Dzięki udziale w szkoleniu nauczyciel rozwinął następujące kompetencje: 

 

A) ZAWODOWE 

- umiejętność wykorzystywania mediów społecznościowych na lekcjach języka obcego 

- umiejętność włączania interaktywnych platform edukacyjnych w proces uczenia się 

i nauczania 

- kompetencje w tworzeniu map myśli ułatwiających uczniom przyswajanie wiedzy 

- umiejętność zarządzania wirtualna˛ klasa˛ 

- wiedza na temat wykorzystania serwisu YouTube i Facebook w edukacji 

- umiejętność korzystania z narzędzi Google w pracy dydaktycznej oraz organizacyjnej 

- umiejętność tworzenia interaktywnych gier, quizów oraz lekcji video 

- zwiększenie świadomości dotyczącej kwestii etycznych związanych z korzystaniem 

 z narzędzi online (np. praw autorskich) 

 

http://teacheracademy.eu/en/
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https://webwhiteboard.com/
https://edpuzzle.com/


 

B) JĘZYKOWE 

 

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

międzynarodowym 

 

C) ORGANIZACYJNE 

- rozwój umiejętności praktycznych oraz analitycznych (planowanie, organizacja, zarządzanie 

projektem) 

 - 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: Anna Kazanecka-Drąg 

 


