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INSPIRACJE

TEMAT NUMERU

EDUAKCJA
ZDALNA
CYFROWE
NARZĘDZIA
PRACY

Bezpłatny magazyn dla nauczycieli wydawany przez Olsztyńskie
Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Inspiracje. Dyskusje.
Wymiana doświadczeń. Doskonalenie osobiste i zawodowe.
Zapraszamy do współpracy!

Drodzy Nauczyciele
w tym numerze znajdą Państwo
zbiór użytecznych i ciekawych metod
i narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami.

Zestaw jest opracowany przez zespół trenerów
CodiFive, a udostępniony nam przez Michała
Żmijewskiego - i bardzo mu za to dziękujemy!
Mamy nadzieję, że te narzędzia będą dla Państwa
interesujące i zostaną wykorzystane w codziennej
pracy

Życzymy wszystkiego dobrego,
Małgorzata Taraszkiewicz
Zuzanna Taraszkiewicz
.

NARZĘDZIA
I METODY

ZBIÓR UŻYTECZNYCH
METOD I NARZĘDZI
DO PRACY Z UCZNIAMI

82% nauczycieli pracujących krócej niż dwa lata deklarowało chęć wykorzystania
elementów edukacji zdalnej w swojej pracy w przyszłości.
Najmniej było w grupie bardziej doświadczonych (powyżej 11 lat) - 65%. *
To wygląda optymistycznie.
Niestety, gdy spojrzymy na inne badanie (przeprowadzone w czerwcu na zlecenie
Librus) zdaniem ponad połowy rodziców nauczyciele prowadzili edukację zdalną
w sposób "mało interaktywny".
Warto doskonalić swój warsztat. Poznawać nowe narzędzia i metody pracy.
Odchodzić od "transmisyjnego modelu" uczenia.
Na pewno aplikacje są przydatne by zwiększać zaangażowanie. Często wystarczają
proste rozwiązania by lekcje były atrakcyjne i wartościowe.
Przy wprowadzaniu narzędzi trzeba zachować jednak rozwagę. Wielość narzędzi może
powodować chaos organizacyjny i poznawczy.
Mamy fantastyczne rozwiązania, aby w prosty i przyjazny sposób przekazywać wiedzę
uczniom. Można w większym stopniu personalizować kontakt i dostosowywać
przekaz do indywidualnych potrzeb ucznia. Jednocześnie rozwijać pracę grupową.
Dbać o budowanie relacji.
Dobrze dobierając narzędzia możemy podejmować działania, na które nie było czasu
w tradycyjnych warunkach.
Mamy nadzieję, że ten spis dobrych praktyk (metodyk) i użytecznych aplikacji
będzie przydatny w Twojej pracy. Zachęcamy do eksperymentowania i testowania.

Zespół trenerów CodiFive
https://szkolenia.codifive.pl

* Źródło: Jaskulska, S., Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce
w czasie pandemii COVID-19. Raport. Poznań: Wydział Studiów Edukacyjnych UAM
https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view

DYDAKTYKA
EDUSCRUM
https://eduscrum.info
Sposób nauczania, zestaw działań dających uczniom możliwość samodzielnego podejmowania decyzji,
z uwzględnieniem ich potrzeb i tempa pracy, jednocześnie dający nauczycielowi poczucie bezpieczeństwa
w aspekcie realizacji podstawy programowej oraz osiągania zadowalających wyników.

KRÓTKIE WPROWADZENIE DO EDUSCRUM
https://youtu.be/7BXFkCK2KQQ
Szkolenie wewnętrzne w ramach Hybrydowej Szkoły.

INDYWIDUALIZACJA W NAUCZANIU HYBRYDOWYM
http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2020/11/Indywidualizacja.pdf
Zyta Czechowska, Lech Mankiewicz

METODA ODWRÓCONEJ LEKCJI
http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Odwr%C3%B3cona-klasa.pdf
Justyna Bober, Krzysztof Chojecki, Lech Mankiewicz

JAK ZAPLANOWAĆ HYBRYDOWĄ LEKCJĘ I DZIAŁ?
http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Hybrydowa-lekcja.pdf
Ewa Przybysz-Gardyza, Izabela Wyppich

OCENIANIE W EDUKACJI HYBRYDOWEJ
http://www.superbelfrzy.edu.pl/wp-content/uploads/2021/01/Ocenianie-1.pdf
Barbara Ostrowska, Lech Mankiewicz

AKADEMIA CYFROWEGO EDUKATORA
https://www.microsoft.com/pl-pl/education/akademia-cyfrowego-edukatora

BLOG DLA NAUCZYCIELI POSZUKUJĄCYCH NOWYCH INSPIRACJI I METOD NAUCZANIA
https://blog.ceo.org.pl/edukacja-zdalna

10 WAŻNYCH ZASAD W NAUCZANIU ONLINE
https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/10-zasad-nauczania-online
Marta Florkiewicz-Borkowska

HYBRYDOWA SZKOŁA
http://hybrydowa.edu.pl
Inicjatywa, której celem jest połączenie pomysłów, wysiłków i możliwości wielu osób oraz instytucji
w celu odmiany oblicza edukacji. Wykorzystanie zalet nauki zdalnej i stacjonarnej.

KREATYWNA WSPÓŁPRACA

https://www.mindmeister.com
Mapa myśli
Łatwa darmowa integracja w środowisku MS Teams
https://www.mindmup.com
Mapa myśli
https://creately.com
Mapa myśli
Możliwość budowania diagramów i schematów
Przygotowywanie analiz i planów
http://openboard.ch
Oprogramowanie działające z każdym modelem tablicy interaktywnej
MIRO
https://miro.com
Wirtualna tablica interaktywna umożliwiająca współpracę
w rozproszonych zespołach.
Łatwo integruje się innymi popularnymi narzędziami
Działa na różnych urządzeniach - w tym mobilnych
https://jamboard.google.com
Wirtualna tablica interaktywna umożliwiająca współpracę w
rozproszonych zespołach.
Może być wykorzystywana jako tradycyjna tablica do pisania w klasie
oraz kreatywnej pracy wielu osób on-line.
https://www.mural.co
Wirtualna tablica umożliwiająca współpracę wizualną
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MICROSOFT WHITEBOARD
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-whiteboard
Kanwa cyfrowa do współpracy na platformie Microsoft 365
Umożliwia efektywną współpracę w grupie
Zintegrowania z MS Teams

PRACA PROJEKTOWA
ZARZĄDZANIE ZADANIAMI

TRELLO
https://trello.com/pl
Pomaga we współpracy i prowadzeniu pracy projektowej oraz śledzenie postępów.
Tablice, listy i karty umożliwiają zespołom organizację i szeregowanie projektów w przystępny,
elastyczny i praktyczny sposób.
MICROSOFT PLANNER
https://tasks.office.com
Pozwala zarządzać projektami tj. zadaniami grupowymi oraz zadaniami indywidualnymi (własnymi)
Integracja z MS Teams
KANBANCHI
https://www.kanbanchi.com
Pomaga we współpracy i prowadzeniu pracy projektowej oraz śledzenie postępów.
Integracja z G Suite
KANBANFLOW
https://kanbanflow.com
Pozwala zarządzać projektami i umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym
Obsługuje technikę Pomodoro do śledzenia czasu

TESTY, QUIZY, ANKIETY
https://baamboozle.com
tworzenie szybkich zespołowych quizów
biblioteka quizów z różnych przedmiotów
http://forms.office.com
zintegrowane z MS Teams
tworzenie ankiet, formularzy i testów.
http://forms.google.com
zintegrowane z Google Classroom
tworzenie ankiet, formularzy i testów.
https://gimkit.com
testy w formie gry na żywo
uczniowie za udzielanie poprawnej odpowiedzi otrzymują wirtualne pieniądze.
https://kahoot.com
tworzenie quizów
biblioteka quizów z różnych przedmiotów
https://learningapps.org
ćwiczenia w formie takich aktywności jak grupowanie, uzupełnianie zdań, pary, krzyżówka itp.
możliwość tworzenia własnych kart zadań
https://testportal.pl
Polska platforma
tworzenie testów i sprawdzianów na czas i ocenę (np. sprawdzianów i powtórek materiałów )
https://mentimeter.com
interaktywne prezentacje zawierające quizy, ankiety itp.
https://quizizz.com
przeprowadzanie testów i ankiet
możliwość tworzenia własnych
biblioteka quizów z różnych przedmiotów
https://wordwall.net
ćwiczenia w formie wielu aktywności (baza szablonów)
karty pracy do wydrukowania

KARTY PRACY

https://wizer.me
Za pomocą programu przygotujesz interaktywne karty pracy
https://wakelet.com
Pozwala na zbierać, kolekcjonować i dzielić się materiałami w postaci cyfrowej
https://padlet.com
Kolekcjonowanie dowolnych materiałów w formie cyfrowej
Możliwość zarządzania dla własnych potrzeb lub udostępniania
PRZESTRZENIE 3D W SHAREPOINT
http://sharepoint.com
Przykład użycia https://www.youtube.com/watch?v=BfTzdDZ8pbw
Możliwość zamieszczania materiałów multimedialnych w przestrzeni 3D
Integracja z MS Teams
https://worldwall.net
Możliwość tworzenia interaktywnych zadań i prezentacji

TWORZENIE MULTIMEDIÓW

DOODLE
https://www.doodly.com
Pozwala w prostych krokach stworzyć animacje rysujące treść prezentacji na różnych tablicach
https://comixify.ai
Pozwala stworzyć automatycznie komiks na podstawie nagranego filmu
https://www.makebeliefscomix.com
Pozwala na tworzenie dowolnych scenek w formie komiksów
https://www.toonytool.com
Proste narzędzie do tworzenia komiksów.
https://www.magisto.com
Pozwala na automatyczne tworzenie atrakcyjnie wyglądających filmów na podstawie szablonów
https://biteable.com
Prosty program do tworzenia filmów na bazie gotowych szablonów.
https://animoto.com
Oprogramowanie do tworzenia filmów wideo lub prezentacji
Dostępne edytowalne szablony
https://www.canva.com
Program pozwalający na tworzenie dowolnych grafik, animacji, prezentacji.
Wielka biblioteka szablonów i grafik
Możliwość współpracy online
QUIK
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stupeflix.replay&hl=pl&gl=US
Pozwala za sprawą kilku kroków stworzyć profesjonalne klipy ze zdjęć i filmików nagranych komórką
Dostępne szablony i biblioteka utworów.
MICROSOFT STREAM
https://web.microsoftstream.com
Usługa wideo w ramach platformy Microsoft 365 zintegrowana z MS Teams
Ułatwia tworzenie, bezpieczne udostępnianie i używanie materiałów wideo w zespole

PREZENTACJE

https://genial.ly
Oprogramowanie do prezentacji treści i opowiadania historii
Zawiera animacje i interaktywne elementy, które kierują do zewnętrznych zasobów
Można tworzyć prezentacje, raporty, interaktywne obrazy, infografiki, przewodniki i inne materiały
Dostępna baza szablonów
https://prezi.com
Pozwala tworzyć "nieliniowe prezentacje multimedialne, materiały graficzne oraz filmy wideo
Dostępna duża baza modyfikowalnych szablonów
Przykład prezentacji https://prezi.com/ilwm6jnxnbh_/innowacjatechnologiatworczoscuwaznosc
Przykład wideo https://prezi.com/v/6u4lruzlcjzt/jak-mozemy-urozmaicac-zdalna-edukacje
https://www.emaze.com
Pozwala tworzyć multimedialne prezentacje, materiały graficzne, strony internetowe
https://sway.office.com
Bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft,
Pozwala tworzyć multimedialne prezentacje i strony internetowe
Baza szablonów
Możliwość współpracy
https://www.mentimeter.com
Pozwala tworzyć interaktywne prezentacje
Daje możliwość zaangażowania uczestników w czasie rzeczywistym poprzez zadawanie pytań oraz
tworzenie pytań w formie szybkich testów
https://www.canva.com
Program pozwalający na tworzenie dowolnych grafik, animacji, prezentacji.
Wielka biblioteka szablonów i grafik
Możliwość współpracy online
SNAP CAMERA
https://snapcamera.snapchat.com
Pozwala wykorzystać różne magiczne soczewki podczas transmisji na żywo

WŁASNE STRONY INTERNETOWE

https://www.blogger.com
Bezpłatne rozwiązanie Google
Pozwala tworzyć blogi w domenie blogspot
https://sites.google.com
Kreator stron internetowych,
Pozwala przygotować dowolną stronę internetową korzystając z gotowych elementów
SWAY
https://sway.office.com
Bezpłatne oprogramowanie firmy Microsoft,
Pozwala tworzyć multimedialne prezentacje i strony internetowe
Baza szablonów
Możliwość współpracy
MAILERLITE
https://www.mailerlite.com
Narzędzie do przeprowadzania email marketingowych kampanii
Pozwala tworzyć strony "landing pages" oraz ankiety

PRZYDATNE NARZĘDZIA
ONEDRIVE
https://onedrive.live.com
Wirtualny dysk w chmurze
Dostępny w ramach szkolnego konta w Microsoft 365
GOOGLE DRIVE
http://drive.google.com
Wirtualny dysk w chmurze
Dostępny w ramach konta Google z największą darmową pojemnością na rynku 15GB.
https://bitly.com
Program do skracania linków
https://www.loom.com
Program do nagrywania ekranu komputera
SCREENCASTIFY
https://chrome.google.com/webstore
Program do przechwytywania ekranu komputera oraz nagrywania wideo
Wykorzystywany do tworzenia materiałów do kursów lub szkoleń
FLASHBACK RECORDER EXPRESS
https://www.flashbackrecorder.com
Darmowy program pozwalający na nagrywanie audio i wideo
Daje możliwość dodawania własnego głosu
Eksport filmu do formatu mp4
https://www.remove.bg
Umożliwia automatyczne usunięcie tła ze zdjęcia i zastąpienie je innym tłem
https://imgflip.com
Narzędzie pozwalające na tworzenie memów lub obrazów typu GIF ze zdjęć oraz filmów
https://imageonline.co
Zestaw narzędzi do edycji obrazów

BIBLIOTEKI I ZASOBY

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE
https://www.notion.so/f3401fb8fd5040ac859e135ebc7dc7c7
Bazę opracowuje i aktualizuje Kamil Śliwowski (otwartezasoby.pl).

DARMOWE I OTWARTE GRAFIKI, ZDJĘCIA, MUZYKA, WIDEO
https://www.notion.so/831b554e231b4bacb254897e360c2b71
Bazę opracowuje i aktualizuje Kamil Śliwowski (otwartezasoby.pl).

JAK MOŻE WYGLĄDAĆ NAUKA WSPOMAGANA MATERIAŁAMI KHAN ACADEMY
https://www.youtube.com/watch?v=CLr41vti9jU
Przykład jak to wygląda w Polsce https://youtu.be/wZxZZ3RgWhI

MATERIAŁY 3D
https://www.mozaweb.com/pl
Zbiór modeli 3D na różne przedmioty edukacyjne
https://skrimarket.com
różne narzędzia do modelowania 3D
https://www.corinth3d.com/pl
Do dyspozycji nauczycieli ponad 1500 sprawdzonych modeli 3D
Integracja z MS Teams
PRZESTRZENIE 3D W SHAREPOINT
http://sharepoint.com
Przykład użycia https://www.youtube.com/watch?v=BfTzdDZ8pbw
Biblioteka modeli 3D
Integracja z MS Teams

SZUKASZ INSPIRACJI?
ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER

szkolenia.codifive.pl
POINFORMUJEMY CIĘ O PLANOWANYCH WYDARZENIACH
DARMOWYCH WEBINARIACH I PŁATNYCH SZKOLENIACH

DOSTANIESZ AKTUALIZACJĘ NASZYCH PORADNIKÓW

ZAPRASZAMY NA NASZE DARMOWE WEBINARIA
CZY WIESZ, ŻE...
TEAMSY MOGĄ ROZWIĄZAĆ TWOJE ZADANIA?
webinar (62 minuty)
http://bit.ly/CodiFive_20210107
LEKCJA WF
MAGICZNE SOCZEWKI
MAPY MYŚLI
INTERAKTYWNE TABLICE
OSOBNE POKOJE
DYNAMICZNE ZESPOŁY
ROBIMY PLAKAT
PROWADZENIE PROJEKTÓW Z UCZNIAMI
NOTES ZAJĘĆ
PRACE DOMOWE
TESTY
TWORZENIE ANKIET
MODELE 3D i AR

OFFICE 365 W CODZIENNEJ PRACY Z UCZNIAMI.
DOBRE PRAKTYKI I INSPIRACJE
webinar (143 minuty)
http://bit.ly/CodiFive_20201204
Możliwości wykorzystania środowiska Office 365
do prowadzenia lekcji zdalnych oraz stacjonarnych

PORADNIKI
http://bit.ly/CodiFive_Poradniki

PRACA NA KILKU PROFILACH
ZARZĄDZANIE ZESPOŁAMI
DYNAMICZNE ZESPOŁY
ORGANIZACJA i ZARZĄDZANIE SPOTKANIAMI
PRACA Z UCZNIAMI (ZADANIA, NOTATNIK)
WSPÓLNE PROJEKTY
ŚLEDZENIE AKTYWNOŚCI
MODELE 3D
INSPIRACJE

ZAPLANUJ Z NAMI SWÓJ ROZWÓJ
POZNAJ Z NAMI NARZĘDZIA
ORAZ METODY PRACY Z UCZNIAMI
NASZE SZKOLENIA PRZYGOTOWUJEMY TAK,
BY DOSTARCZYŁY JAK NAJWIĘCEJ WARTOŚCI.
JEŻELI UZNASZ, IŻ NASZ PŁATNY WARSZTAT NIE SPEŁNIŁ
TWOICH OCZEKIWAŃ LUB NIE BYŁ ODPOWIEDNI DLA CIEBIE
WYSTARCZY, ŻE NAPISZESZ DO NAS.
ZWRÓCIMY CI 100% TWOJEJ WPŁATY.

ZALEŻY NAM NA TWOJEJ SATYSFAKCJI !

szkolenia.codifive.pl

www.codifive.pl
W czasie pandemii przeprowadziliśmy 100+ godzin warsztatów szkoląc 2000+ nauczycieli.
Pomogliśmy zorganizować zdalną edukację w kilkudziesięciu szkołach w całej Polsce (ponad 7000+ uczniów).
Średnia ocena szkoleń to 4.73 (skala o 0 do 5, n=433).
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