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• Posiadać dostęp do komputera, 
laptopa lub tabletu z dostępem do 
Internetu.

• Umieć zainstalować 
oprogramowanie i aplikacje na 
powyższych urządzeniach, jak 
również na smartfonie.

• Znać podstawowe zastosowanie 
wszystkich tych urządzeń.

• Umieć korzystać z kamery 
internetowej i mikrofonu.

• Umiejętność korzystania z 
Internetu.

• Gotowość do uczenia się nowych 
metod nauczania, podejścia i 
narzędzi

Wymagania wstępne:



Cele modułu:
Celem tego modułu jest jak najlepsze 
wykorzystanie niektórych dostępnych 
narzędzi do prowadzenia zajęć online. 
Oto różne rodzaje narzędzi, które 
wybraliśmy:

• Narzędzia komunikacyjne do 
współpracy

• Narzędzia zaangażowania
• Narzędzia oceny

Cele dydaktyczne:
• Umiejętność zorganizowania lekcji 

online przy użyciu narzędzi 
cyfrowych: udostępnianie tablicy, 
dokumentów, plików, tworzenie 
zadań, itp;

• Tworzenie gry, aby wzmocnić naukę, 
jednocześnie czyniąc ją bardziej 
zabawną;

• Opracowanie działań oceniających 
przy użyciu narzędzi cyfrowych, które 
ułatwiają tworzenie lekcji online



Cele modułu:
Efekty kształcenia:
• Zapoznanie się z różnymi narzędziami cyfrowymi, które sprawią, że Twoje 

zajęcia na odległość/uczenie mieszane będą bardziej efektywne i 
interaktywne;

• Umiejętność wyszukiwania niewymienionych aplikacji i oprogramowania, 
które najlepiej spełniają potrzeby Twoich studentów i Ciebie;

• Połączenie różnych narzędzi, aby uzyskać jak najwięcej ze swoich zajęć 
online/blended;

• Zaangażowanie swoich uczniów i uczynienie klasy przyjemniejszą dzięki 
wykorzystaniu różnych narzędzi cyfrowych;

• Ocena uczniów w cyfrowym środowisku nauczania
• .



Narzędzia do 
komunikacji 
opartej na 
współpracy
Współpraca z każdym dniem 
staje się ważniejsza dla 
innowacji. Korzystanie z 
narzędzi, które pozwalają 
nauczycielom skutecznie się 
komunikować i rozwijać rodzaj 
zbiorowej inteligencji, 
gwarantuje lepsze wyniki.



"możliwość interakcji i łączenia się w pary. Wysokiej jakości 
środowiska uczenia się obejmują możliwości angażowania się 
uczniów w interaktywne i wspólne działania z rówieśnikami; 
wykazano, że takie środowiska przyczyniają się do lepszych 
wyników w nauce, w tym do rozwoju umiejętności myślenia 
wyższego rzędu."

 Brindley, Walti, and Blaschke (2009)



Narzędzia 
zaangażowania

Bycie obecnym dla studentów może być naprawdę trudne w 
przypadku nauczania online i hybrydowego. A jednak, to właśnie to 
otwiera drzwi do większości innych możliwości zwiększenia 
zaangażowania studentów. Jeśli stworzysz środowisko, w którym 
będziesz dostępny, zrozumiały i pomocny, twoi studenci będą bardziej 
otwarci i zmotywowani do komunikacji. 



Narzędzia oceny
Zdaniem ekspertów ds. edukacji, 
ocenianie jest przydatne zarówno dla 
nauczycieli, jak i uczniów:
• Dla nauczycieli - ponieważ mają 

możliwość przekazania uczniom celów i 
oczekiwań związanych z uczeniem się 
oraz mogą sprawdzić skuteczność 
stosowanych metod nauczania.

• Dla uczniów ocena może być 
pozytywnym motywatorem do zdobycia 
uznania za swoje wysiłki poprzez oceny, 
a także zmusza ich do przeglądu 
wcześniejszych tematów nauki, 
wzmocnienia tego, czego się nauczyli, i 
wyjaśnienia pomysłów.



Słowniczek
NAUCZANIE MIESZANE  styl edukacji, w którym uczniowie uczą się 
za pośrednictwem mediów elektronicznych i internetowych, a także 
tradycyjnego nauczania twarzą w twarz. 

FLIPPED CLASSROOM – to rodzaj nauczania mieszanego, gdzie 
nauka, która "tradycyjnie odbywała się w klasie, jest teraz 
wykonywana w domu, a to, co tradycyjnie było pracą domową, jest 
teraz wykonywane w klasie" (Bergmann & Sams, 2012). W typowym 
podejściu do odwróconego uczenia się uczniowie oglądają w domu 
wyjaśnienia nauczyciela na wideo, a następnie ćwiczą to, czego się 
nauczyli, przychodząc na zajęcia. 



Słowniczek
NARZĘDZIE CYFROWE to programy edukacyjne, strony internetowe 
lub zasoby online oraz systemy przetwarzania cyfrowego, które 
zachęcają do aktywnego uczenia się, konstruowania wiedzy i 
eksploracji w procesie nauczania i uczenia się

NARZĘDZIA DO WSPÓŁPRACY online to aplikacje, programy lub 
platformy, które pomagają firmom i ich pracownikom usprawnić 
proces twórczy oraz pracować razem bardziej efektywnie i wydajnie. 

NARZĘDZIA ZAANGAŻOWANIA  narzędzia, które pomagają nam w 
lepszej interakcji, w tym kontekście, z naszymi studentami i między 
samymi studentami. 



Wskazówki do dalszej lektury 
• Brindley and Walti (2009) Creating Effective Collaborative Learning Groups in an 

Online Environment https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ847776.pdf 
• Group work: Using cooperative learning groups effectively 

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-usin
g-cooperative-learning-groups-effectively/

• Arden, M. (2021) The 20 Best Tools for Virtual and Distance Learning 
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/

• Thompson, S. (2017) 7 Online Communication Tools That Can Help You 
Collaborate In Your eLearning Teams 
https://elearningindustry.com/7-online-communication-tools-collaborate-elearning-tea
ms 

• Gupta, P. (2016) Tools, Tips & Resources Teachers Must Know to Learn About 
Gamification of Education 
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education

• Essential Gamification Tools 
https://educationalresources.online/essential-gamification-tools/

https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/setting-up-and-facilitating-group-work-using-cooperative-learning-groups-effectively/
https://www.prodigygame.com/main-en/blog/virtual-learning-tools/
https://edtechreview.in/trends-insights/insights/2293-gamification-of-education


Wskazówki do dalszej lektury 

• Reissman, H. (2018) 7 smart ways to use technology in the classroom 
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/

• Miller, M. (2019) 30 interactive Google Slides activities 
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excite
ment/

• TeachThought Staff (2012) How Deeper Learning contributes to Digital Learning 
https://www.teachthought.com/technology/digital-learning-tools-function/

Sprawdź również naszą Bibliotekę T4T. Oto kilka przydatnych zasobów:

https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-excitement/


Dziękujemy!

t4terasmus@gmail.comhttps://digitaltools4teaching.eu/


