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MODUŁ 1 Elektroniczne zasoby edukacyjne, sieci współpracy i bezpieczne z nich korzystanie - wprowadzenie do 
szkolenia. 

 

Cele modułu  
 

1.1 Zapoznanie uczestników ze środowiskiem szkolenia: prowadzącym trenerem, platformą szkoleniową, jej strukturą i zawartością, 
innymi uczestnikami ze swojej grupy, jak i ze swoich grup tematycznych (przedmiotowych). 
 
1.2 Zapoznanie uczestników z lekturami obowiązkowymi (ich stałym miejscem na platformie szkoleniowej): 

- podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów,  
- standardami przygotowań nauczycieli w zakresie technologii,  
- programem tego szkolenia wraz z wykazem kompetencji do osiągnięcia przez słuchaczy,  
- literaturą metodyczną 

 
1.3. Przedstawienie przykładów różnych społeczności praktykujących nauczycieli (ang. community of practice) i innych form 
aktywności nauczycieli w sieci. Zachęcanie nauczycieli do uczestnictwa w nich, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do 
inicjowania dyskusji, z jednoczesnym dbaniem o bezpieczeństwo swojego wizerunku. Zachęcanie do powstania takich społeczności 
podczas szkolenia i ich kontynuacji po po jego zakończeniu. 
 
1.4. Prezentacja i analiza przykładów realizacji wybranych zajęć ze wsparciem technologią i odpowiednio dobranymi e-zasobami. 
Uwaga. Trenerzy przedstawiają przykłady dobrych praktyk odnośnie realizacji zajęć ze wsparciem technologią. Dostęp do tych 
przykładów jest na stałe umieszczony na platformie szkoleniowej, przykłady powinny być uzupełniane w czasie szkolenia i nauczyciel 
każdego przedmiotu powinien móc znaleźć przykłady odnoszące się do tematów zajęć, które prowadzi. W szczególności te przykłady 
powinny być oznaczone przedmiotami i zapisami podstawy programowej, po których uczestnik szkolenia mógłby łatwiej dotrzeć do 
właściwych, interesujących go przykładów. Uczestnicy szkolenia omawiają przykładowe swoje zajęcia, które przeprowadzają z 
wykorzystaniem technologii. Argumentują, dlaczego użycie technologii przynosi korzyści w efektach kształcenia. Powinna wywiązać 
się dyskusja między uczestnikami. 
 
1.5. Zapoznanie uczestników z przykładami wykorzystania e-zasobów w realizacji różnorodnych tematów zajęć, np.: e-podręczniki 
(MEN) i inne podręczniki elektroniczne, np. zasoby portalu Scholaris, Akademia Khana, serwisy przedmiotowe, serwisy wydawnictw, 
serwisy dostawców zasobów dla edukacji (otwartych i komercyjnych), przykłady własnych materiałów nauczycieli. 
Uwaga. Przekierowania do tych repozytoriów są na stałe umieszczone na platformie szkoleniowej, powinny one być uzupełniane w 
czasie szkolenia i nauczyciele każdego przedmiotu powinni umieć je znaleźć. Są to standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli, 
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przykłady odnoszące się do tematów zajęć, które prowadzą nauczyciele. Repozytoria powinny być oznaczone przedmiotami i zapisami 
podstawy programowej, po których uczestnicy szkolenia będą mogli łatwiej dotrzeć do właściwych, interesujących ich zasobów. 
Nauczyciele przedstawiają przykłady wytworzonych przez siebie materiałów (jeśli takie mają). Mogą to być materiały w całości 
własne (np. dokumenty, obrazy, dźwięki i inne materiały multimedialne), ale również gotowe materiały w porządku zgodnym  z 
metodycznymi aspektami realizacji tematu. Uczestnicy omawiają materiały pod względem przydatności metodycznej, poprawności 
merytorycznej, technicznej, prawnej, estetycznej i odwołań do źródeł bibliotecznych. 
 
1.6 Omówienie aspektów prawnych, prawa autorskiego oraz norm etycznych przy korzystaniu z gotowych e-materiałów. Nabycie 
umiejętności zgodnego z prawem korzystania z gotowych materiałów oraz umiejętności  udostępniania własnych materiałów na 
odpowiednich licencjach. 

Przedmiot mat-przyr  

Liczebność grupy 
szkoleniowej 

8-12 osób 

Poziom zaawansowania 
grupy docelowej 

podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji 
scenariusza 

4 godziny lekcyjne  

Przebieg (krok po kroku 
z uwzględnieniem 
metod i szacunkowego 
czasu) i forma realizacji 
zajęć 
Szkolenia będą 
prowadzone w formie 
opartej o aktywny 
udział uczestników z 
wykorzystaniem sprzętu 
elektronicznego z 
dostępem do Internetu. 
Prowadzący będzie 
przechodził przez 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 
1. Rejestracja uczestników - czas trwania: 5 minut 
2. Zapoznanie uczestników z planem szkolenia - czas trwania: 5 minut 
3. Rozmowa wstępna, zapoznanie uczestników ze środowiskiem szkolenia (czas trwania : 25 minut):  

a) prowadzącym trenerem, 
b) sprzętem wykorzystywanym w trakcie szkolenia,   
c) platformą szkoleniową, jej strukturą i zawartością, m.in. lekturami obowiązkowymi: 

- podstawami programowymi z poszczególnych przedmiotów,  
- standardami przygotowań nauczycieli w zakresie technologii, 
 - literaturą metodyczną, 

d) programem szkolenia wraz z wykazem kompetencji do osiągnięcia przez słuchaczy, zasadami obowiązującymi 
podczas szkolenia oraz warunkami zaliczenia, 

e) innymi uczestnikami ze swojej grupy, w tym ze swoich grup tematycznych (przedmiotowych).  
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kolejne punkty 
szkolenia razem z 
uczestnikami, wspólnie 
wykonując 
poszczególne zadania. 
Każdy uczestnik 
szkolenia będzie 
wykonywał zadania 
związane z 
poszczególnymi 
etapami w obecności 
prowadzącego pod jego 
opieką, co podniesie 
jakość 
szkolenia i skuteczność 
nabywania 
kompetencji. 
Po każdym 
opracowanym 
zagadnieniu uczestnicy 
będą mogli zadawać 
prowadzącemu pytania 
dotyczące treści 
szkolenia. 
 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA 
Zaczynamy od podstaw, wszystkie zadania uczestnicy wykonują razem z prowadzącym, który krok po kroku prezentuje im 
poszczególne narzędzia, strony www itp.  
4. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym w toku szkolenia, ze względu na swoją powszechność oraz brak opłat, jest pakiet 
Google. Czas trwania: 30 minut 

a. Uczestnicy uruchamiają przeglądarkę a następnie na stronie Google, zakładają konto Gmail dedykowane realizacji 
założeń szkolenia. W sytuacji, w której niektórzy uczestnicy posiadają konto na tej platformie, mogą założyć nowe, 
lub wspierać innych kursantów zgodnie z formułą pracy Uczymy innych.  

b. Prowadzący inicjuje rozmowę na temat podstaw bezpieczeństwa: 
- jakie hasła do kont są bezpieczne?  
- jak często powinno się je zmieniać?  
- jak wygląda kwestia korzystania z google (pozycjonowanie, przechowywanie danych w chmurze)? 
- jakie dane nie powinny się tam znajdować, jak reagować na alerty bezpieczeństwa)? 

c. Uczestnicy po założeniu poczty Gmail, poznają podstawowe funkcje (katalogowanie, oznaczanie wątków, 
integrowanie poczty na telefonie i komputerze,  
Dopięcie aplikacji: zdjęć, Dokumenty Google, Google Keep - integracja konta z telefonem, prowadzący może 
pokazać opcję wtyczki, dzięki której można do notatki przenieść przeglądany dokument, ściągnięcie aplikacji.  

d. Uczestnicy tworzą dokument na notatki (opcja dokument lub Keep), wykonują zdjęcie telefonem, a następnie 
dokonują prostej obróbki z wykorzystaniem opcji Google zdjęcia, utworzenie albumu  
*konto MS, możliwości integracji  
*Symbaloo tworzenie kolekcji w celu organizacji zasobów 

 
Przedstawienie przykładów różnych społeczności praktykujących nauczycieli (ang. community of practice) i innych form 
aktywności nauczycieli w sieci. Zachęcanie nauczycieli do uczestnictwa w nich, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, do 
inicjowania dyskusji, z jednoczesnym dbaniem o bezpieczeństwo swojego wizerunku. Zachęcanie do powstania takich społeczności 
podczas szkolenia i ich kontynuacji po  jego zakończeniu. 
Uwaga: nauczyciele powinni mieć dostęp m.in do Facebooka, Messengera  
 
5. Prowadzący rozpoczyna kolejną część szkolenia “Nauczyciel w mediach społecznościowych” głosowaniem online (Kahoot, 
Mentimeter lub Answergarden) inicjując krótką dyskusję na temat zalet i wad obecności nauczyciela w mediach społecznościowych. 
Czas trwania: 10 minut. Pytania rozstrzygnięcia np.:  

- Czy posiadasz konto na Facebooku?  
- Czy w gronie znajomych są twoi uczniowie?  
- Czy należysz do grup tematycznych? 

są pretekstem do zasygnalizowania tematu zasad zarządzania treścią oraz bezpieczeństwem w social mediach.  
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6. Nauczyciel skomunikowany, obsługa podstawowego narzędzia komunikacji typu Messenger - czas trwania: 20 minut 

a. pobieranie aplikacji na urządzenia mobilne, zakładanie konta, przegląd opcji i możliwości (np. tworzenie ankiet, 
przesyłanie dokumentów)  
* alternatywne rozwiązania, możliwości Teamspeak,  
* opcjonalnie demonstracja narzędzi: appear.in, Whatsapp 

b. krótko o bezpieczeństwie (iluzja prywatności w mediach społecznościowych) 
 

7. Nauczyciel w mediach społecznościowych, Facebook dla nauczyciela - czas trwania: 20 minut 
a. rozróżnienie między messengerem a platformą Facebook (niekonieczna integracja, różnica między stronami, 

dyskusjami na Facebooku, a na messengerze). Uczestnicy nie muszą posiadać własnego konta na Facebooku, aby 
przeglądać zawartość stron publicznych, ale konto może być im potrzebne do uczestnictwa w “społecznościach” 
uczących się np. w grupach zamkniętych, prywatnych oraz by komentować treści. 

b. przegląd najciekawszych “społeczności uczących się” na Facebooku  
 

8. Nauczyciel dokształcający się w internecie - czas trwania: 20 minut 
a. uczestnicy szkolenia zapoznają się z wybranymi webinariami oraz kanałami edukacyjnymi na YT takimi jak 

Mistrzowie Kodowania, Edutopia, kanał Superbelfrów RP, wyszukują przykłady ich interesujące “na później” 
zapisują je w dokumentach lub tworzą własną playlistę edukacyjnych materiałów na YT, przy okazji prowadzący 
pokazuje, że YT jest również zintegrowany z Google i jakie to daje możliwości (zapisywanie materiałów zarówno w 
przeglądarce jak i na dysku)  
*narzędzia do konferencji np. Clickmeeting, narzędzia do streamingu OBS - samodzielne prowadzenie streamingu 
edukacyjnego   

 
Prezentacja i analiza przykładów realizacji wybranych zajęć ze wsparciem technologią i odpowiednio dobranymi e-zasobami. 
Prowadzący pokazuje najciekawsze blogi nauczycielskie takie jak   
- http://tableciaki.blogspot.com/ 
- https://www.enauczanie.com/  

- http://matmainaczej.pl/ 
- https://klikankowo.jimdo.com/pomoce-scholaris/ 
- http://matematykawpodstawowce.pl/ 
- https://edukacyjnytik.jimdo.com/ 
- https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/  
- https://www.kwantowo.pl/tag/astronomia/  
- http://www.panbelfer.pl  

http://tableciaki.blogspot.com/
https://www.enauczanie.com/
https://klikankowo.jimdo.com/pomoce-scholaris/
http://matematykawpodstawowce.pl/
https://edukacyjnytik.jimdo.com/
https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/
https://www.kwantowo.pl/tag/astronomia/
http://www.panbelfer.pl/
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- https://chemicy.wordpress.com/  
a następnie zachęca do poszukiwań innych stron o tematyce matematycznej.   
 
9. Zapoznanie uczestników z przykładami wykorzystania e-zasobów w realizacji różnorodnych tematów zajęć, np.: e-podręczniki 
(MEN) i inne podręczniki elektroniczne, np. zasoby portalu Scholaris, Akademia Khana, serwisy przedmiotowe, serwisy wydawnictw, 
serwisy dostawców zasobów dla edukacji (otwartych i komercyjnych), przykłady własnych materiałów nauczycieli. 
 
Uczestnicy przeglądają e-zasoby, zaczynając od materiałów “własnego” wydawnictwa. W dalszej kolejności prowadzący pokazuje 
najciekawsze zasoby, wyszukujemy materiały potrzebne nauczycielom matematyki w klasa 4-8 sp, interesujące linki zapisujemy na 
docu lub keep google, odpowiednio opisując i kategoryzując (używanie kolorów, metek, opis linków) *Symbaloo, Pocket, opisywanie 
kafelek, kolekcji, współdzielenie webixów, udostępnianie  - czas trwania: 30 minut 
 
Omówienie aspektów prawnych, prawa autorskiego oraz norm etycznych przy korzystaniu z gotowych e-materiałów. Nabycie 
umiejętności zgodnego z prawem korzystania z gotowych materiałów oraz umiejętności  udostępniania własnych materiałów na 
odpowiednich licencjach. 
 
W toku całego modułu, stosownie do poruszanych kwestii, prowadzący omawia kwestie bezpiecznego korzystania z urządzeń 
technologicznych z uwzględnieniem: 

- zabezpieczenia urządzeń mobilnych (w tym zasad tworzenia bezpiecznych haseł z użyciem gestów,  
- zasad tworzenia bezpiecznych haseł (w tym zachowaniu różnic między hasłami do kont), 
- haseł: phishing, spam, haker (bezpieczeństwo komputerowe), cracker, 
- krytycznego podejścia do wyszukanych informacji, konieczności oceny ich ważność i wiarygodność, 
- norm obowiązujących w kontaktach z innymi online, 
- zasada ochrony danych osobowych, 
- właściwego korzystania z TIK, aby unikać zagrożeń dla zdrowia, i zachować równowagę między światem online i offline. 

 
CZĘŚĆ ZAMYKAJĄCA 
Podsumowanie i ewaluacja.  Czas trwania: 15 minut 

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 zakres i przeznaczenie przedmiotowych e-zasobów, zestawy e-zasobów w postaci e-podręczników, e-doświadczeń, 
pakietów, serwisów, środowiska kształcenia w zakresie swojego przedmiotu, w szczególności społeczności praktykujących 
nauczycieli 

 aplikacje, np. do tworzenia rozbudowanych dokumentów, analizowania danych, przeprowadzania obliczeń (kalkulacji) i 
wizualizacji danych, prezentacji problemów, oprogramowanie do przetwarzania grafiki, dźwięków i filmów 

https://chemicy.wordpress.com/
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 platformy elektronicznego wspomagania zajęć systemy do przeprowadzania webinariów i telekonferencji 

 prawo autorskie oraz regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej oraz normy etyczne dotyczące 
korzystania z cudzych oraz udostępniania własnych materiałów elektronicznych i aplikacji 

 podstawowe możliwości zabezpieczenia systemu operacyjnego i działań w sieci przed niepożądanymi działaniami osób 
trzecich 
 

Nauczyciel potrafi: 

 potrafi odnaleźć e-zasoby przeznaczone dla konkretnego celu w jego zakresie kształcenia 

 potrafi określić sposób wykorzystania e-zasobów przy realizacji wybranych tematów swoich zajęć z uczniami 

 aktywnie uczestniczyć w internetowych społecznościach doskonalących się nauczycieli 

 opracować poprawne metodycznie materiały w postaci dokumentów o rozbudowanej strukturze, korzysta z trybu recenzji 

 tworzy materiały z elementami obliczeń, grafiki rastrowej i wektorowej, jeśli są mu przydatne 
przetwarza dźwięki i filmy oraz wzbogaca nimi wytworzone materiały 

 projektować aktywności w postaci forów, ankiet, testów, czatów, zadań z rozwiązaniami przesyłanymi przez uczniów siecią 

 umieszczać zgromadzone i wytworzone e-materiały w sieci, na platformie edukacyjnej 

 uczestniczyć w webinariach i telekonferencjach dla uczniów i nauczycieli 

 respektuje prawo autorskie i normy etyczne przy korzystaniu z cudzych materiałów elektronicznych 

 postępuje zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi związanymi z dzieleniem się własnymi zasobami i współpracą 
nad ich tworzeniem 

 stosuje profilaktykę antywirusową oraz zabezpiecza system operacyjny i dane przed niepożądanymi działaniami osób 
trzecich 

Narzędzia wykorzystane 
w czasie zajęć 

sprzęt: laptopy / komputery stacjonarne, telefony uczestników 
projektor multimedialny 
internet 

Przykłady dobrych 
praktyk 

Dobre praktyki (blogi/strony nauczycieli i mentorów):  
J. Okuniewska, http://tableciaki.blogspot.com/, 
L. Hojnacki https://www.enauczanie.com/ 
Aleksandra Schoen-Kamińska  https://klikankowo.jimdo.com/pomoce-scholaris/  
Joanna Świercz www.matmainaczej.pl  
Joanna Palińska www.matematykawpodstawowce.pl  
- https://edukacyjnytik.jimdo.com/ 
- https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/  
- https://www.kwantowo.pl/tag/astronomia/  

http://tableciaki.blogspot.com/
https://www.enauczanie.com/
https://klikankowo.jimdo.com/pomoce-scholaris/
http://www.matmainaczej.pl/
http://www.matematykawpodstawowce.pl/
https://edukacyjnytik.jimdo.com/
https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/
https://www.kwantowo.pl/tag/astronomia/
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- www.panbelfer.pl  
- https://chemicy.wordpress.com/  

Literatura/lektury 
obowiązkowe 

Strategia kształcenia wyprzedzającego  
https://edustore.eu/79-strategia-ksztalcenia-wyprzedzajacego.html , 
Mobilna edukacja :  https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/14-mobilna-edukacja-m-learning-czylirewolucja-w-nauczaniu.html , 
http://www.epublikacje.edu.pl/  
Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej PTI wersja 3.0 http://ecdl.pl/wp-
content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf 
„Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach  
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii_0.pdf  
Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-
kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii_0.pdf 

Teoria konstrukcjonizmu i jej konsekwencje dla podejścia do działań edukacyjnych w projekcie i w pracy z uczniami: 
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/GRUPY_DOCELOWE/dla_nauczycieli/jak_sie_uczyc_w_koperniku/Meritum.edu.
pl_A._Walat_O_konstrukcjonizmie....pdf 
Lektura: niebezpiecznik.pl oraz podcast niebiezpiecznik 
Podstawa programowa 

E-zasoby E-zasoby przykłady 
Obrazy, grafiki, fonty - zasoby i edycja: 
 https://pixabay.com ,https://commons.wikimedia.org/  https://classroomclipart.com/ , czcionki: http://typo.polona.pl/pl/ , 
http://czcionki.com/ , edycja: https://www.canva.com/   
Kolekcjonowanie ulubionych zasobów z internetu: Symbaloo, Pearltrees, Pinterest, Padlet;  
Otwarte zasoby: https://otwartezasoby.pl/, Materiały z programu POWER: http://www.epodreczniki.pl/,  
SP 1-3:  http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/POCZ, http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php,  http://www.ortofrajda.pl, 
Polska Inspiruje: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rodziceprzyszlosci.polskainspiruje, leśny wortal edukacyjny: 

http://dzieci.erys.pl, http://pisupisu.pl/ 

Mat-Przyr:  
fizyka: http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl, http://dzieciecafizyka.pl/eksperymenty, 
http://www.totylkofizyka.pl 
matematyka: http://products.wolframalpha.com/, http://www.matzoo.pl, http://www.math.edu.pl, https://www.geogebra.org/ 
geografia: panoramy z całego świata http://www.airpano.com/ , http://www.vtour.pl/wirtualne-obiekty/muzea.html   
Pomiary nieba z użyciem smartfona 
https://www.scienceinschool.org/pl/content/pomiary-nieba-z-u%C5%BCyciem-smartfona   

https://chemicy.wordpress.com/
https://edustore.eu/79-strategia-ksztalcenia-wyprzedzajacego.html
https://edustore.eu/publikacje-edukacyjne/14-mobilna-edukacja-m-learning-czylirewolucja-w-nauczaniu.html
http://www.epublikacje.edu.pl/
http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf
http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii_0.pdf
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii_0.pdf
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/pitler-hubbel-kuhn_efektywne-wykorzystanie-nowych-technologii_0.pdf
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/GRUPY_DOCELOWE/dla_nauczycieli/jak_sie_uczyc_w_koperniku/Meritum.edu.pl_A._Walat_O_konstrukcjonizmie....pdf
http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/GRUPY_DOCELOWE/dla_nauczycieli/jak_sie_uczyc_w_koperniku/Meritum.edu.pl_A._Walat_O_konstrukcjonizmie....pdf
https://pixabay.com/
https://commons.wikimedia.org/
https://classroomclipart.com/
http://typo.polona.pl/pl/
http://czcionki.com/
https://www.canva.com/
https://otwartezasoby.pl/
http://www.epodreczniki.pl/
http://scholaris.pl/resources/zasoby/eid/POCZ
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
http://www.ortofrajda.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.rodziceprzyszlosci.polskainspiruje
http://dzieci.erys.pl/
http://pisupisu.pl/
http://e-doswiadczenia.mif.pg.gda.pl/e_doswiadczenia-pl
http://dzieciecafizyka.pl/eksperymenty
http://www.totylkofizyka.pl/
http://products.wolframalpha.com/
http://www.matzoo.pl/
http://www.math.edu.pl/
https://www.geogebra.org/
http://www.airpano.com/
http://www.vtour.pl/wirtualne-obiekty/muzea.html
https://www.scienceinschool.org/pl/content/pomiary-nieba-z-u%C5%BCyciem-smartfona
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biologia: atlas anatomiczny ciała http://www.zygotebody.com/ , dźwięki natury z całego świata: http://www.naturesoundmap.com /,  
chemia: https://www.scienceinschool.org/pl/content/smartfony-w-laboratorium-jak-g%C5%82%C4%99boki-jest-tw%C3%B3j-
odcie%C5%84-niebieskiego 
Platformy do zarządzania klasą: Edmodo, Class Dojo, https://classroomscreen.com/ 
Wyszukiwarka zasobów powstałych w wyniku realizacji projektów systemowych i  konkursowych realizowanych w ramach Priorytetu 
III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stanowiących materiały edukacyjne lub metodyczne służące wspieraniu procesu edukacji; 
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/ 
Prawa autorskie/licencje: http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla 
Społeczności nauczycieli:  Superbelfrzy, Zeszyt OK, Mistrzowie Kodowania, Lekcja z wychowawcą, Superbelfrzy Mini, Filmoteka 
Szkolna dla nauczycieli, Myślografia, Lekcja lepszej historii, ZaTIKowani nauczyciele, Polish Edmodo Team, Kreatywna Pedagogika 

Aplikacje mobilne Google Keep, zdjęcia Google, YT, FB messenger, Teamspeak, Symbaloo,  

 

  

http://www.zygotebody.com/
http://www.naturesoundmap.com/
https://www.scienceinschool.org/pl/content/smartfony-w-laboratorium-jak-g%C5%82%C4%99boki-jest-tw%C3%B3j-odcie%C5%84-niebieskiego
https://www.scienceinschool.org/pl/content/smartfony-w-laboratorium-jak-g%C5%82%C4%99boki-jest-tw%C3%B3j-odcie%C5%84-niebieskiego
https://classroomscreen.com/
https://wyszukiwarka.efs.men.gov.pl/
http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla
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MODUŁ 2  Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i praca w sieci 

 

Cele modułu  
 

2.1. Omówienie typów i modeli komputerów, urządzeń cyfrowych, urządzeń peryferyjnych, przydatnych do wspierania zajęć w szkole.  
Uwaga. Ważna jest świadomość nauczycieli odnośnie sprzętu komputerowego i urządzeń cyfrowych dostępnych w jego szkole. Nauczyciel 
powinien umieć określić swoje wymagania odnośnie konfiguracji, potrzebnej do prawidłowej realizacji lekcji z wykorzystaniem technologii. 
 
2.2. Przegląd dostępnych urządzeń elektronicznych, czujników, mierników, robotów ze względu na przydatność na danym przedmiocie  
Uwaga. Nauczyciel powinien mieć podstawową orientację odnośnie dostępnych na rynku urządzeń i ich możliwości, które mogą pomóc w 
prowadzeniu lekcji.  
 
2.3. Podstawy pracy w sieci i na platformie e-nauczania  
Uwaga. Nauczyciel powinien być świadomy możliwości umieszczania materiałów w sieci. Powinien umieć umieścić materiały edukacyjne na 
platformie e-nauczania, udostępnić je uczniom. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy  8-12 osób 

Poziom  podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji scenariusza 4 godziny lekcyjne 

Przebieg z 
uwzględnieniem metod, 
form i szacunkowego 
czasu realizacji zajęć. 
 
Szkolenia będą 
prowadzone w formie 
opartej o aktywny udział 
uczestników z 

CZĘŚĆ WARSZTATOWA 
Uczestnicy pracują na stanowiskach komputerowych lub własnych laptopach z dostępem do sieci wi-fi 
 
1. Omówienie typów i modeli komputerów, urządzeń cyfrowych, urządzeń peryferyjnych, przydatnych do wspierania zajęć w szkole. czas 
trwania: 55 minut 
Prowadzący/a wyjaśnia uczestnikom pierwsze zadanie. W ramach rozgrzewki do modułu, uczestnicy w ciągu 5 minut udzielają na kartkach 
odpowiedzi na jedno pytanie wyświetlone na ekranie.  
>> Wymień typy i modele komputerów, urządzeń cyfrowych, urządzeń peryferyjnych, przydatne do wspierania zajęć w szkole<< 
Uwaga: Prowadzący uprzedza, że nie jest to sprawdzian, ale uczestnicy kursu pracują indywidualnie, bez konsultowania się ze sobą oraz bez 
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wykorzystaniem sprzętu 
elektronicznego z 
dostępem do Internetu. 
Prowadzący będzie 
przechodził przez kolejne 
punkty szkolenia razem z 
uczestnikami, wspólnie 
wykonując poszczególne 
zadania lub pełniąc rolę 
mentora w trakcie 
samodzielnej pracy 
indywidualnej i grupowe. 
Uczestnicy szkolenia będą 
wykonywali zadania 
związane z 
poszczególnymi etapami 
w obecności 
prowadzącego pod jego 
opieką, co podniesie 
jakość szkolenia i 
skuteczność nabywania 
kompetencji. 
Po każdym opracowanym 
zagadnieniu uczestnicy 
będą mogli zadawać 
prowadzącemu pytania 
dotyczące treści szkolenia. 
 

korzystania z komputerów.  
Odpowiedzi nie będą odczytywane, a jedynie posłużą uczestnikom kursu do samosprawdzenia wiedzy i formy pracy.  
Po upływie wyznaczonego czasu prowadzący prosi aby uczestnicy odłożyli swoje kartki na bok, odpowiedziami do dołu.  
Refleksja: 

- Czy zadanie sprawiło trudność?  
- Co mogłoby pomóc w udzieleniu odpowiedzi na pytanie? 
- Co mogłoby obniżyć dyskomfort pracy? 

Warto aby w tym miejscu prowadzący zwrócił uwagę na kilka przydatnych funkcji powszechnego urządzenia jakim jest telefon komórkowy 
w codziennej pracy nauczyciela. Prowadzący pokazuje jak można np. wykorzystać telefon jako router do udostępniania wifi. Prowadzący 
może pokazać również uczestnikom, gdzie w komputerach stacjonarnych lub w laptopach sprawdzić jakość i dostępność połączenia oraz jak 
w razie czego wykorzystać internet z telefonu do pracy na sprzęcie stacjonarnym i kiedy jest to możliwe. 
 
2. Przegląd dostępnych urządzeń elektronicznych, czujników, mierników, robotów ze względu na przydatność na danym przedmiocie czas 
trwania: 55 minut 
Prowadzący proponuje ponowne udzielenie odpowiedzi, tym razem korzystając z jednego z dwóch formularzy answergarden, 
przygotowanych przez prowadzącego. Uczestnicy podzieleni zostają na dwa zespoły, z których każdy otrzymuje swoją kategorię: 

- “komputery i urządzenia cyfrowe przydatne do wspierania zajęć w szkole” 
- “urządzenia peryferyjne przydatne do wspierania zajęć w szkole” 

Uwaga: Uczestnicy mogą korzystać z komputerów wyszukiwać informacji w internecie.  
Przebieg zadania i udzielone odpowiedzi będą uzależnione od poziomu zaawansowania poszczególnych uczestników kursu, umiejętności 
pracy w zespole  oraz od materiałów online z których będą korzystać.  
Po wykonaniu zadania prowadzący prezentuje przygotowane odpowiedzi z wykorzystaniem rzutnika, tak aby zaprezentować pracę obu grup 
i umożliwić swobodną rozmowę na temat przebiegu tej części zadania. 
Refleksja.  

- Na ile możliwość korzystania z funkcji wyszukiwarki internetowej usprawniło wykonanie zadania? 
- Czy praca zespołowa ułatwiła pracę? Na ile brak limitu czasu wpływał na komfort pracy?  

 
Prowadzący zaprasza uczestników do stworzenia niezbędnika. Uczestnicy będą tworzyli niezbędnik udzielając odpowiedzi na następujące 
pytania: 

- Czego potrzebuję? (Jakie urządzenia są mi potrzebne do pracy i w pracy?) 
- Co mam? (Czym dysponuje moja szkoła?) 
- Co chcę mieć? (Jaki sprzęt ułatwiłby mi pracę?) 
- Co zrobić? (Czy korzystam z opcji BYOD?) 

Odwołując się do doświadczeń pierwszego zadania prowadzący wyjaśnia, że zadanie to będzie realizowane z wykorzystaniem technologii.  
Uwaga: W przypadku mało licznej grupy można dokonać podziału na kilkuosobowe zespoły pracujące nad jednym pytaniem.  
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Prowadzący inicjuje rozmowę na temat gier ucząc programowania, jak również robotów. Wspólnie z grupą zastanawiają się nad 
możliwością ich wykorzystania w nabywaniu umiejętności matematycznych przez uczniów.  
 
3. Podstawy pracy w sieci i na platformie e-nauczania, czas trwania: 55 minut  
Prowadzący przypomina krótko kwestie omówione w module 1, dotyczące kont gmail oraz Dysku Google, a następnie przechodzi do 
realizacji kolejnego zadania polegającego na opracowaniu przez uczestników sprzętowego niezbędnika.  
W arkuszach kalkulacyjnych uczestnicy tworzą listę sprzętu (komputerów, urządzeń peryferyjnych, urządzeń elektronicznych, czujników, 
mierników, robotów itp.) przydatnego do wspierania zajęć w szkole. Porównując parametry techniczne, dokonują wyboru oraz obliczeń 
budżetu. Szacują zapotrzebowanie sprzętowe zgodnie z zakresem prowadzonej edukacji. 
W zespołach przedmiotowych uczestnicy dokonują przeglądu dostępnych urządzeń elektronicznych, czujników, mierników, robotów ze 
względu na przydatność na danym przedmiocie a następnie umieszczają listę swoich rekomendacji zakupowych w dokumencie 
umożliwiającym edycję i komentowanie przez pozostałych uczestników szkolenia. 
 
Ćwiczenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz selekcjonowania danych kończy stworzenie rekomendowanej listy sprzętu, narzędzi i 
aplikacji potencjalnie przydatnych  do wspierania zajęć w szkole. Na dalszych etapach szkolenia, lista ta może być modyfikowana. 
 
Prezentacja trenera dot. urządzeń niewymienionych dla uczestników. Przykładowe urządzenia elektroniczne, czujniki, mierniki, roboty itp.):  

- roboty: Dash and Dot, Photon, Ozobot, Edison, mBot 
- moduły elektroniczne BeCREO: wyświetlacze, diody, głośniki, serowomotory, silniki 
- czujniki mBot: odległości, linii, koloru, dotyku, wilgotności, ruchu, temperatury, gazu, płomieni, obrotu, dźwięku 
- moduły elektroniczne mBot: kompas, akcelerometr, ekran LED, czujnik dźwięku, temperatury, dotyku, bluetooth 

 
Wprowadzenie do pracy na platformie e-nauczania - do wyboru: Edmodo, Class Dojo, Learning Apps 
Obejmuje ono zakładanie konta osobistego, logowanie się, uzupełnianie informacji na profilu, dodawanie nowych materiałów, przeglądanie 
materiałów zamieszczonych na platformie, administrowanie kontami uczniów.  
*Umieszczenie niezbędnika na platformie e-nauczania (np. platforma e-learningowa kursu lub e-dziennik)  
 
4. Podsumowanie. Ewaluacja 15 minut 
W ramach ewaluacji każdy z uczestników wraca do notatek powstałych w trakcie pierwszego zadania. Nie ma konieczności omawiania ich 
na forum grupy. Prowadzący podkreśla wartość autorefleksji. 

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 stosowane w szkole typy i modele komputerów, tabletów,  

 możliwości urządzeń peryferyjnych, jak: drukarki (w tym 3D), projektory, tablice interaktywne, systemy glosowań i inne, 
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 możliwości innych urządzeń elektronicznych, przydatnych w nauczanym przez niego przedmiocie, jak np.: czujniki parametrów 
przyrody, mierniki, roboty, 

 oprogramowanie umożliwiające korzystanie z urządzeń, 

 różne role użytkownika sieci: poszukiwanie informacji, zakładanie i korzystanie z własnego profilu, umieszczanie w sieci swoich 
wytworów, administrowanie grupą użytkowników (uczniów), 

 sposoby korzystania z sieci za pomocą różnych urządzeń elektronicznych i różnych sposobów połączenia z siecią. 
 
Nauczyciel potrafi: 

 posługiwać się komputerami i urządzeniami o funkcjach komputera znajdującymi się w szkołach w celach edukacyjnych, 

 posługiwać się innymi urządzeniami współpracującymi z urządzeniami komputerowymi w celach edukacyjnych, wspomagającymi 
nauczycieli, jak i uczniów, 

 celowo korzystać z oprogramowania przydatnego w nauczanym przedmiocie, 

 ocenić korzyści płynące z posługiwania się technologią dla podniesienia efektywności zajęć i zwiększenia osiągnięć uczniów, 

 sprawnie i celowo poszukiwać w Internecie określonych informacji, 

 zakładać swój profil na platformie edukacyjnej i korzystać z jego usług, z profilu nauczyciela potrafi administrować grupą uczniów 

 umieścić swoje wytwory we wskazanym miejscu w Internecie, 

 korzystać z Internetu z różnych urządzeń elektronicznych dostępnych w szkole dla celów edukacyjnych. 

Narzędzia  
wykorzystane w czasie 
zajęć 

Narzędzia: 
https://answergarden.ch/   
Dysk Google 
Edmodo, Class Dojo, Learning Apps, Google Classroom 
Sprzęt:  
laptop, komputery stacjonarne, projektor multimedialny 
internet 

Przykłady dobrych praktyk http://www.paninformatyk.com.pl/ 

Literatura/lektury 
obowiązkowe, e-zasoby 

“Sprzęt komputerowy w szkole,” materiał z programu Aktywna Edukacja CEO, Jacek Ścibor, opracowanie i uzupełnienie Filip Makowiecki 
https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/sites/aktywnaedukacja.ceo.org.pl/files/ks_m2_material_01_sprzet-komputerowy-w-szkole.pdf 
“Zarządzanie sprzętem w szkole,”  materiał z programu Aktywna Edukacja CEO, Magdalena Kubalka-Pluta, oprac. Filip Makowiecki 
http://zsordim.wodip.opole.pl/material-04.pdf 

WIKI - Cyfrowaszkoła, robotyka, OpenSource https://wiki.cyfrowaszkola.waw.pl/doku.php 

O wspomaganiu szkoły podstawowej w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18253 

https://answergarden.ch/
http://www.paninformatyk.com.pl/
https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/sites/aktywnaedukacja.ceo.org.pl/files/ks_m2_material_01_sprzet-komputerowy-w-szkole.pdf
http://zsordim.wodip.opole.pl/material-04.pdf
https://wiki.cyfrowaszkola.waw.pl/doku.php
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18253
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MODUŁ 3  Aktywizujące metody kształcenia wspierane technologią  

 

Cele modułu  
 

3.1 Omówienie tradycyjnych metod realizacji zajęć w wersji z technologią – lekcja, wsparta wykorzystaniem przez nauczyciela i uczniów 
elementów technologii takich, jak: prezentacja własna, prezentacja zaczerpnięta z obcych źródeł, prezentacja interaktywna, multimedialna 
wykonywana przez nauczyciela lub przez uczniów (film, dźwięk, wideo, interakcje), praca uczniów z literaturą (ze źródłami elektronicznymi), 
interaktywne symulacje np. zjawisk przyrodniczych, poszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality). 
Uwaga. Wsparcie technologią tradycyjnych metod i treści powinno przede wszystkim mieć na celu zwiększenie efektów kształcenia, czasem 
również może być metodą na utrzymanie tych efektów w obliczu spadku zainteresowania uczniów danym tematem. Sama atrakcyjność tych 
środków nie jest argumentem na ich korzyść, gdyż może prowadzić do zakłócenia toku zajęć, oderwać uwagę uczniów od istoty zajęć, 
prowadzić do zmniejszenia efektywności zajęć. Dlatego na szkoleniu należy poświęcić dużo czasu na przygotowanie przez nauczyc ieli 
scenariuszy tych lekcji, wyjaśniając także zasady tworzenia poprawnych pod względem kompozycji i czytelności prezentacji multimedialnych. 
 
3.2. WEBQuest – metoda pobudzająca ucznia do celowego i efektywnego wyszukiwania określonych informacji w Internecie. Służy 
jednocześnie kształtowaniu krytycznego odbioru i doboru informacji na podany temat. Plan pracy umieszczany jest w strukturze strony 
internetowej.  
Uwaga. Należy omówić typową strukturę metody WEB Quest oraz korzystanie z szablonów stron.  
 
3.3. Metoda projektów uczniowskich  
Uwaga: Cechy tej metody to otwartość i swoboda w realizacji projektu oraz w doborze przez uczniów sposobów i środków realizacji, w 
szczególności w posłużeniu się technologią, duże możliwość indywidualizacji i personalizacji kształcenia, współpraca uczniów, przyjmowanie 
przez nich różnych ról. Metoda projektów ma cechy odwróconego kształcenia, gdy uczniowie gros zadań wykonują poza zajęciami w klasie. 
Należy dokładnie omówić wszystkie elementy organizacji przebiegu projektu. 
  
3.4. Kształcenie wyprzedzające – współczesna wersja zadania domowego, którego celem jest przygotowanie się uczniów do zajęć na zadany 
temat z wykorzystaniem dostępnych zasobów elektronicznych.  
Uwaga. Ten rodzaj prowadzenia zajęć na wybrane tematy jest zalecany dla uczniów starszych, pod koniec szkoły podstawowej i w szkołach 
ponadpodstawowych, gdyż wymagana jest w tym przypadku ich większa samodzielność.  
 
3.5. Odwrócone kształcenie – w pełni przygotowane przez nauczyciela w środowisku wirtualnym kształcenie wyprzedzające. Uwaga. Metoda 
pracy z uczniami, w której nauczyciel przygotowuje w wirtualnym środowisku (w chmurze) pełne materiały dla uczniów do ich pracy 
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indywidualnej lub zespołowej, ale poza regularnymi zajęciami w klasie. Nauczyciel ma cały czas nadzór nad pracą uczniów, sprawdza także 
za pomocą testu/quizu, w jakim stopniu uczniowie wykonali swoje zadania. Problemy, wątpliwości i trudności, z jakimi spotkali się uczniowie 
są omawiane na kolejnej lekcji. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy 
szkoleniowej 

8-12 osób 

Poziom zaawansowania 
grupy docelowej 

podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji scenariusza 4 godziny lekcyjne 
 

Przebieg (krok po kroku z 
uwzględnieniem metod i 
szacunkowego czasu) i 
forma realizacji zajęć 
Szkolenia będą 
prowadzone w formie 
opartej o aktywny udział 
uczestników z 
wykorzystaniem sprzętu 
elektronicznego z 
dostępem do Internetu. 
Prowadzący będzie 
przechodził przez kolejne 
punkty szkolenia razem z 
uczestnikami, wspólnie 
wykonując 
poszczególne zadania. 
Każdy uczestnik szkolenia 
będzie wykonywał 
zadania związane z 

Omówienie tradycyjnych metod realizacji zajęć w wersji z technologią – lekcja, wsparta wykorzystaniem przez nauczyciela i uczniów 
elementów technologii takich, jak: prezentacja własna, prezentacja zaczerpnięta z obcych źródeł, prezentacja interaktywna, 
multimedialna wykonywana przez nauczyciela lub przez uczniów (film, dźwięk, wideo, interakcje), praca uczniów z literaturą (ze źródłami 
elektronicznymi), interaktywne symulacje np. zjawisk przyrodniczych, poszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality)  
 

1. Rozmowa wstępna na temat aktywnych metod nauczania, w nawiązaniu do modułu wcześniejszego, w którym uczestnicy pracowali 
nad wzbogacaniem programów nauczania o technologię. Nauczyciele wskazują, z jakich metod aktywnych korzystają w ramach 
swoich praktyki szkolnej, które uważają za dostosowane dla poziomu edukacyjnego i przedmiotu. Jakie są ograniczenia w 
stosowaniu metod aktywnych, czy w dzisiejszej edukacji jest możliwe stosowanie metod aktywnych bez udziału technologii? w jaki 
sposób “wplatać” metody aktywne do własnego programu nauczania? Warto tutaj również wspomnieć o uczniach o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych (uczeń z trudnościami, uczeń zdolny) jakimi metodami pracują z nimi poszczególni nauczyciele, jak ich 
zastosowanie wpływa na nabywanie przez nich umiejętności.  - czas trwania : 10 minut 

2. Prowadzący przedstawia/przypomina skrótowo najważniejsze metody aktywne, które wymagają wsparcia technologicznego. 
Powinny zostać tu zwięźle zaprezentowane podstawowe metody kształcenia wyprzedzającego takie jak: webquest, odwrócona 
klasa oraz inne przykładowe metody aktywne * np. blended learning, visible thinking. Należy też wspomnieć o “wzbogacaniu” 
tradycyjnych metod nauczania przez technologię, odwołując się do treści poprzednich modułów (najpierw metoda, potem 
narzędzie, model SAMR, technologia nie może zakłócać toku zajęć i musi być stosowana celowo) - czas trwania: 15 minut  

3. Prowadzący prosi uczestników szkolenia aby w grupach, przyjrzeli się programom nauczania i materiałom nad którymi pracowali w 
ramach poprzedniego modułu i wybrali zagadnienia, które ich zdaniem mogłyby być zrealizowane przy pomocy aktywnych metod 
kształcenia. czas trwania: 5 minut 
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poszczególnymi etapami 
w obecności 
prowadzącego pod jego 
opieką, co podniesie 
jakość 
szkolenia i skuteczność 
nabywania kompetencji. 
Po każdym 
opracowanym 
zagadnieniu uczestnicy 
będą mogli zadawać 
prowadzącemu pytania 
dotyczące treści 
szkolenia. 
 

4. Podsumowanie dyskusji w grupach. Jakie metody byłyby najodpowiedniejsza dla konkretnego przedmiotu i wieku dzieci?  Jakie 
konkretnie narzędzia mogłyby wspierać wykorzystanie konkretnej metody aktywnej- czas trwania: 5 minut 

 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA, uczestnicy pracują na stanowiskach komputerowych lub własnych laptopach z dostępem do sieci wi-fi 
 
5. WEBQuest – metoda pobudzająca ucznia do celowego i efektywnego wyszukiwania określonych informacji w Internecie. Służy 
jednocześnie kształtowaniu krytycznego odbioru i doboru informacji na podany temat. Plan pracy umieszczany jest w strukturze strony 
internetowej.  
 
Prowadzący pokazuje szablon strony do tworzenia webquestu, przypomina jak wygląda prosty przebieg webquestu (wprowadzenie, zadanie 
– opis zadania, które należy stworzyć, proces – opis kolejnych kroków, źródła – lista zasobów dostępnych w internecie potrzebnych do 
rozwiązania zadań, ewaluacja – punktacja i sposób oceny wykonania zadań, podsumowanie – podsumowanie projektu oraz prezentacja 
gotowych materiałów) Uczestnicy tworzą prosty szablon z przebiegiem webquestu na wybrany przez nich temat w Bloggerze. Założenie 
bloga, wybór odpowiedniej skórki, dostosowanie układu, wykonanie dwóch punktów przebiegu czyli wprowadzenia i opis zadania 
*wykorzystanie platformy do tworzenia stron www np. Google Sites czas trwania: 35 minut 
 
6. Metoda projektów uczniowskich  
Praca nad wykorzystaniem przykładowego narzędzia dla metody projektu uczniowskiego  
 
Narzędzie do zarządzania projektem, różne narzędzia Google  zintegrowane z jednym kontem: kalendarz, mail, dysk, dokumenty, Google 
Keep, prezentacja, formularze, arkusze kalkulacyjne  * narzędzia do pracy projektowej trello, realtimeboard. Prowadzący prezentuje znane 
już z poprzednich modułów narzędzia google pod kątem organizacji i zarządzania projektem, omawia też prosty proces organizacji projektu 
(definiowanie projektu, planowanie projektu, realizowanie projektu, kontrola i monitorowanie projektu, zamykanie projektu) i komentuje w 
jaki sposób może być on “wzbogacony” o technologię. Nauczyciele zakładają  katalog projektowy, sprawdzają możliwości współdzielenia 
katalogów między sobą, arkuszy kalkulacyjnych, kalendarza i notatek oraz prezentacji Google lub Bloggera jako narzędzia do udostępniania 
rezultatów projektu. Prowadzący powinien przedstawić podstawowe zastosowania przydatne przy pracy metodą projektu ( planowanie 
pracy, ustalanie terminów, zadania do realizacji, zbieranie materiałów itp.) - czas trwania: 35 minut 
 
7. Odwrócone kształcenie – w pełni przygotowane przez nauczyciela w środowisku wirtualnym kształcenie wyprzedzające 
Praca nad wykorzystaniem przykładowego narzędzia dla metody odwróconej klasy.  
 
Na początku prowadzący przypomina krótko zasady, etapy pracy metodą odwróconej klasy czyli: wybór tematu, opracowanie tematu – 
uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach na podstawie materiałów dydaktycznych przekazanych przez nauczyciela, systematyzacja 
zdobytej wiedzy – uczniowie w obecności nauczyciela na lekcji wyjaśniają wątpliwości i porządkują zdobytą wiedzę, ewaluacja – uczniowie 
recenzują i oceniają zdobytą wiedzę. Następnie uczestnicy zakładają profil na platformie edukacyjnej “Learning Apps”, wykonują ćwiczenie z 
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wykorzystaniem Learning Apps- narzędzia do tworzenia i wykorzystywania odwróconej klasy w chmurze. Uczestnicy przeglądają zasoby 
Learning Apps  poznają funkcjonalność programu, uczę się jak tworzyć klasy i administrować grupą uczniow, tworzą krótką lekcję odwróconą 
na wybrany przez nich temat z podstawy programowej i dodają ją do wybranej grupy uczniow. Uczestnicy Prowadzący prezentuje też inne 
przykładowe zasoby pomocne do pracy metodą odwróconej klasy na przykład Khan Academy, https://www.geogebra.org/materials  , 
http://pistacja.tv/, https://ed.ted.com/lessons   *Edmodo, Google Classroom jako komplementarny system do prowadzenia kształcenia 
wyprzedzającego. Prowadzący prezentuje Edmodo jedną z dwóch platform, uczestnicy tworzą własna klasę, udostępniają jej przykładowe 
materiały.  czas trwania: 40 minut 
 
8. Kształcenie wyprzedzające – współczesna wersja zadania domowego, którego celem jest przygotowanie się uczniów do zajęć na zadany 
temat z wykorzystaniem dostępnych zasobów elektronicznych.  
 
Prowadzący inicjuje dyskusję na temat kształcenia wyprzedzającego (metody wcześniej zaprezentowane są de facto metodami kształcenia 
wyprzedzającego), czy kształcenie wyprzedzające jest możliwe w każdym etapie edukacyjnym, gdzie kierować ucznia w poszukiwaniu 
mądrych zasobów, które mogą wspierać tradycyjne metody prowadzenia zajęć. Prowadzący dzieli się za pomocą dokumentu Google z 
zasobami online do wykorzystania w kształceniu wyprzedzającym z podziałem na przedmioty i prosi grupę o wspólne uzupełnienie zasobów 
o własne źródła oraz przejrzenie zasobów pod kątem wykorzystania we własnej pracy dydaktycznej metodami aktywnymi. Dokument może 
zostać wykorzystany przy tworzeniu bazy e-zasobów w ramach kolejnych modułów szkolenia - czas trwania: 25 minut 
 
CZĘŚĆ ZAMYKAJĄCA  
Podsumowanie i ewaluacja szkolenia- czas trwania: 10 minut 

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 metody dydaktyczne wykorzystujące technologie, takie jak: WebQuest, metoda projektów, odwrócone kształcenie, kształcenie 
wyprzedzające potencjał uczniów w odniesieniu do posłużenia się technologią na zajęciach – uczniowie zdobywają odpowiednie 
przygotowanie na zajęciach z informatyki 

 sposoby wykorzystania technologii przy współpracy uczniów, indywidualizacji i personalizacji kształcenia oraz dla zapewnienia 
spełnienia specjalnych potrzeb edukacyjnych 

 aktywizujące metody realizacji zapisów podstawy programowej bez wsparcia technologią, w szczególności odnoszące się do ich 
realizacji we własnym programie nauczania sposoby wsparcia i wzbogacania technologią tradycyjnych metod realizacji zapisów 
programowych 

 
Nauczyciel potrafi: 

 przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem wybranej metody i z użyciem technologii. 

 wykorzystać przygotowanie uczniów wyniesione z zajęć z informatyki we wspieraniu technologią realizacji zajęć z innych 
przedmiotów 

https://www.geogebra.org/materials
http://pistacja.tv/
https://ed.ted.com/lessons
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 dobrać metody wsparte technologią do realizacji zajęć mających na celu współpracę, indywidualizację i personalizację kształcenia 
oraz spełnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

 zidentyfikować te tematy programu nauczania swojego przedmiotu, w których zastosowanie technologii przyniesie dodatkowe 
efekty kształcenia 

 dobrać odpowiednie metody bazujące na technologii w realizacji zapisów programowych 

 ocenić korzyści wynikające ze wzbogacenia technologią metod realizacji zapisów programowych 

Narzędzia  
wykorzystane w czasie 
zajęć 
 

sprzęt: laptopy / komputery stacjonarne,   
projektor multimedialny 
internet 
podstawa programowa, programy nauczania i rozkłady materiału przyniesione przez uczestników projektu  

Przykłady dobrych 
praktyk 

http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm  
http://blog.2edu.pl/2012/10/co-to-jest-webquest.html  
https://www.enauczanie.com/metody/wq  
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/wq.htm  
http://ii.uwb.edu.pl/generator/ 
http://wqowq.blogspot.com/  
https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/2330-strategia-wyprzedzajaca-tradycyjna-lekcje 
http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm  
https://blogiceo.nq.pl/monika/webquest-2/  
http://edukacjananowo.pl/webquest/  
http://www.sp3pabianice.pl/index.php/uczen/webquest-matematyczno-informatyczny  
http://pspkobielewielkie.szkolnastrona.pl/a,482,scenariusz-zajec-matematyki-w-klasie-v-odwrocona-lekcja  

Literatura/lektury 
obowiązkowe 

https://edustore.eu/download/Strategia_Ksztalcenia_Wyprzedzajacego.pdf  
https://www.enauczanie.com/  
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf  

E-zasoby Zasoby pomocne do wykorzystania w metodzie odwróconej klasy i kształcenia wyprzedzającego: 
 
http://lesson.org.pl/index.php?lang=pl  http://scholaris.pl/  https://celestia.space/ google.sky.maps, WORLDWIDETELESCOPE, portal NASA, 
earth.nullschool.net, SCIFUN, profesor why chemia, naukowy bełkot  
https://globaldigitalcitizen.org/5-strategies-flipped-math-class  
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zmien_zasady_gry.pdf  

http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
http://blog.2edu.pl/2012/10/co-to-jest-webquest.html
https://www.enauczanie.com/metody/wq
http://mrostkow.oeiizk.waw.pl/wq/wq.htm
http://ii.uwb.edu.pl/generator/
http://wqowq.blogspot.com/
https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/innowacje-w-edukacji/2330-strategia-wyprzedzajaca-tradycyjna-lekcje
http://doradca.oeiizk.waw.pl/wqlista.htm
https://blogiceo.nq.pl/monika/webquest-2/
http://edukacjananowo.pl/webquest/
http://www.sp3pabianice.pl/index.php/uczen/webquest-matematyczno-informatyczny
http://pspkobielewielkie.szkolnastrona.pl/a,482,scenariusz-zajec-matematyki-w-klasie-v-odwrocona-lekcja
https://edustore.eu/download/Strategia_Ksztalcenia_Wyprzedzajacego.pdf
https://www.enauczanie.com/
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/897/T416_Lekcja+odwrocona.pdf
http://lesson.org.pl/index.php?lang=pl
http://scholaris.pl/
https://celestia.space/
https://globaldigitalcitizen.org/5-strategies-flipped-math-class
http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/zmien_zasady_gry.pdf
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https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/?cat=108757  
 
Narzędzia wspierające kształcenie wyprzedzające (odwrócona klasa): 
https://learningpaths.symbaloo.com/  
https://ed.ted.com/lessons  
https://www.edmodo.com/ 
https://classroom.google.com/ 
https://www.tes.com/lessons  
http://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?q=logarytm  
https://www.geogebra.org/materials  
http://www.epodreczniki.pl/begin/  

 

 
  

https://blogiceo.nq.pl/przyrodniczetikanie/?cat=108757
https://learningpaths.symbaloo.com/
https://ed.ted.com/lessons
https://www.edmodo.com/
https://classroom.google.com/
https://www.tes.com/lessons
http://pistacja.tv/wyniki-wyszukiwania?q=logarytm
https://www.geogebra.org/materials
http://www.epodreczniki.pl/begin/
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MODUŁ 4  Elektroniczne zasoby edukacyjne – tworzenie własnych e-materiałów z uwzględnieniem przydatności w danym 
przedmiocie. 

 

Cele modułu  
 

4.1. Tworzenie prawidłowo skomponowanych dokumentów, wykonywanie obliczeń, opracowywanie elementów graficznych, podstawy 
przetwarzania dźwięku i filmów. 
Uwaga. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z możliwościami poszczególnych aplikacji, tworząc materiały dla swoich konkretnych lekcji. Na 
zajęciach powinno być wykorzystane darmowe oprogramowanie. W przypadkach uzasadnionych (powszechna dostępność w szkołach) 
może być również wykorzystywane oprogramowanie komercyjne. 
 
4.2. Definiowanie aktywności na platformie elektronicznego wspomagania zajęć, umieszczanie materiałów na platformie  
Uwaga. Współczesne platformy dają możliwości łatwego definiowania testów, ankiet, głosowań, wiki, lekcji itp. Do umieszczonych 
materiałów na platformie można definiować zadania, za pośrednictwem których uczniowie przesyłają swoje rozwiązania. Materiały 
nauczyciela pozostawione na platformie i udostępnione uczniom pomagają uczniom nieobecnym na lekcji w lepszym zrozumieniu treści 
nauczania i powtórkach, mobilizują do samodzielnej pracy. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy  8-12 osób 

Poziom  podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji scenariusza 12 godzin lekcyjnych 

 

Przebieg z uwzględnieniem 
metod, form i 
szacunkowego czasu 
realizacji zajęć. 
 

Tworzenie prawidłowo skomponowanych dokumentów, wykonywanie obliczeń, opracowywanie elementów graficznych, podstawy 
przetwarzania dźwięku i filmów. 

1. Prowadzący krótko omawia razem z grupą zrealizowane do tej pory moduły kursu. Przedstawienie celu modułu jakim jest tworzenie 
własnych e-materiałów. W trakcie tego spotkania nauczyciele będą uzupełniali stworzony wcześniej szablon webquest o materiały 
zajęć. czas trwania: 15 minut 



21 

 

Szkolenia będą prowadzone 
w formie opartej o aktywny 
udział uczestników z 
wykorzystaniem sprzętu 
elektronicznego z dostępem 
do Internetu. Prowadzący 
będzie przechodził przez 
kolejne punkty szkolenia 
razem z uczestnikami, 
wspólnie wykonując 
poszczególne zadania lub 
pełniąc rolę mentora w 
trakcie samodzielnej pracy 
indywidualnej i grupowe. 
Uczestnicy szkolenia będą 
wykonywali zadania 
związane z poszczególnymi 
etapami w obecności 
prowadzącego pod jego 
opieką, co podniesie jakość 
szkolenia i skuteczność 
nabywania kompetencji. 
Po każdym opracowanym 
zagadnieniu uczestnicy będą 
mogli zadawać 
prowadzącemu pytania 
dotyczące treści szkolenia. 

2. Tworzenie własnych e-zasobów z poszanowaniem prawa, czas trwania: 90 minut 
a. Tworzenie i publikacja materiałów zajęć musi być zgodna z prawem, w tym prawem autorskim. Dodatkowo publikując 

materiały online możemy podjąć się współtworzenia otwartych zasobów, oznaczając je stosowną licencją Creative 
Commons. Prowadzący przedstawia uczestnikom założenia pierwszego zadania: 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której pojawia się nowe zarządzenie. W myśl jego zapisów, każdy nauczyciel jest zobowiązany 
do opublikowania na szkolnej stronie internetowej, prezentacji na temat “Jak wygląda Psychrolutes marcidus i jakiej muzyki 
słucha najchętniej?“. Niestety w natłoku obowiązków jeszcze tego nie zrobiliście i orientujecie się, że właśnie mija 
nieprzekraczalny termin.  

 
Uczestnicy przygotowują “slajdy” prezentacji wykorzystując karteczki post-it i przybory do pisania.   Gotowe prezentacje 
“publikują” na stronie swojej szkoły, przyklejając karteczki np. na ściany w sali lub flipchart. 
Limit czasu to 3 minuty. W toku wykonywania zadania prowadzący odlicza upływające minuty, informując uczestników o 
pozostałym do końca czasie. Uczestnicy mogą korzystać z telefonów komórkowych lub komputerów w celu wyszukiwania 
informacji i grafik. 

 
Aktywność ta poprzedza wprowadzenie pojęć “prawo autorskie” oraz “otwarte licencje”. Prowadzący może wykorzystać 
np. animację:  

- Jak działa prawo autorskie? Centrum Cyfrowe https://youtu.be/JIQgsWXU2_8  
b. Po “opublikowaniu” materiałów prowadzący zadaje pytania: 

● Z jakich źródeł korzystaliście w trakcie pracy? 
● Czy skorzystaliście z czyjejś pracy i podaliście źródło? 
● a jednocześnie, słuchając wypowiedzi uczestników, prowadzący korzystając np. z telefonu, wykonuje zdjęcia 

“prezentacji”.  
 

Wyobraźcie sobie, że ja także jestem nauczycielem. Mnie także obowiązuje nowy zapis… Niestety dzisiejszy dzień spędzam 
prowadząc szkolenie i nie mam czasu aby samodzielnie przygotować prezentację. Dlatego po przejrzeniu internetu i 
znalezieniu waszych prac, zamierzam opublikować tę prezentację na mojej stronie. 
 
Działanie to jest punktem inicjującym rozmowę o prawie autorskim. 

- Jak się czujecie wiedząc, że wasza praca została wykorzystana bez porozumienia z tobą? 
- Czy zgodzilibyście się aby ktoś skorzystał z waszej pracy jeśli się o to zapyta?  
- Czy zgodzilibyście się na skorzystanie z waszej pracy, wiedząc, że osoba oferuje wam swoją pomoc w innym 

zadaniu? itp 
 
Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania a następnie poznają materiał na temat licencji Creative Commons:  

- Czym są licencje Creative Commons? Centrum Cyfrowe https://youtu.be/ouQowkWRlmA  

https://youtu.be/JIQgsWXU2_8
https://youtu.be/ouQowkWRlmA
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Uczestnicy oznaczają swoje “prezentacje” licencjami zastrzegając wszelkie prawa lub stosując licencje otwarte. Do wyboru 
licencji uczestnicy mogą posłużyć się plakatem o licencjach: 

- Piotr Chuchla, CC BY 3.0. Polska  
https://creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/  

c. Uczestnicy zapoznają się z dodatkowym materiałem filmowym:  
- Po co nam otwarte zasoby, Centrum Cyfrowe https://youtu.be/ldMb38Xvh6g  
- Na co pozwala dozwolony użytek prywatny? Centrum Cyfrowe  https://youtu.be/h7w3Lqw6wAQ  

d. Prowadzący prosi o podsumowanie tej części w formie quizu Kahoot lub Quizlet. Jeśli uczestnicy znają te aplikacje, 
prowadzący prosi o przygotowanie w parach quizu dla pozostałych uczestników szkolenia. Jeśli uczestnicy nie znają lub nie 
korzystają z tych aplikacji, prowadzący zachęca aby uczestnicy w parach przygotowali po dwa pytania, podając do nich 
odpowiedzi (w tym prawidłową). Pytania wraz z odpowiedziami uczestnicy przesyłają e-mailem prowadzącemu lub 
udostępniają dokument tekstowy. 

e. Prowadzący lub uczestnik, który zna aplikację, wprowadza pytania w nowy formularz quizu. 
3. Tworzenie własnych e-zasobów z wykorzystaniem narzędzi Google, czas trwania: 180 minut  

Uczestnicy poznają narzędzia Google i wykorzystują poszczególne komponenty do tworzenia 
a. testów 
b. prezentacji 
c. rysunków 
d. zdjęć 
e. filmów  
f. generowanie pdf 
g. arkuszy do opracowywania wyników np. ankiet 
h. quizów, ankiet 
i. telekonferencji - hangout 

Powstałe materiały powinny być uzupełnieniem m.in Webquestu z poprzedniego modułu 
4. Tworzenie i archiwizowanie własnych e-zasobów z wykorzystaniem innych programów, aplikacji, stron internetowych, czas trwania: 

180 minut  
a. Padlet, Pinterest (aby gromadzić zasoby) 
b. grafiki i zdjęcia wyszukane w internecie lub stworzone samodzielnie (Freepik, Pixabay, Canva) 
c. filmy wyszukane w internecie lub stworzone samodzielnie (Animoto, Magisto, Flipgrid, YouTube, Vimeo) 
d. Kahoot, Quizlet,(aby opracować quiz) 
e. stron do generowania kodów QR 
f. Camscanner, Snapseed 

 
5. Stworzonymi i zgromadzonymi materiałami uczestnicy uzupełniają szablon webquestu przygotowany na Bloggerze. Tworząc zasoby 

https://creativecommons.pl/2012/06/plakat-o-licencjach-cc/
https://youtu.be/ldMb38Xvh6g
https://youtu.be/h7w3Lqw6wAQ


23 

 

zwracają uwagę na oznaczenie stosowną licencją swojego webquestu oraz wykorzystywanie grafik, zdjęć itp. z zachowaniem prawa 
autorskiego. - czas trwania: 45 minut 

 
Uczestnicy realizują zadanie przechodząc przez wcześniej poznane etapy Design Thinking: 

- empatyzacja - jakie są potrzeby ucznia mającego zapoznać się z danymi zagadnieniami? 
- definiowanie problemu - jakie są problemy? 
- generowanie pomysłów - jakimi sposobami można rozwiązać problemy? 
- budowanie prototypów - tworzenie prototypu zadań 
- testowanie - udostępniane pozostałym uczestnikom, udzielanie informacji zwrotnej umożliwiającej rozwijanie i poprawę projektów 
- prezentacja gotowych webquestów - publikacja materiałów na bloggerze, wraz z oznaczeniem ich stosowną licencją CC 

 
Definiowanie aktywności na platformie elektronicznego wspomagania zajęć, umieszczanie materiałów na platformie projektu 
Prowadzący krótko omawia zasady wyszukiwania i umieszczania materiałów na platformie szkoleniowej oraz prezentuje platformę e-
podręczniki. Przypomina niezbędne warunki konieczne do ukończenia szkolenia. Kilka minut przeznacza na podsumowanie i ewaluację czas 
trwania: 30 minut 

Materiały i źródła Informacje na temat licencji Creative Commons na stronie: https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/  
 
Plakat Creative Commons Polska o licencjach CC, Piotr Chuchla CC BY https://creativecommons.pl/wp-
content/uploads/2012/06/plakat_licencje_CCpng.png  

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 aplikacje, np. do tworzenia rozbudowanych dokumentów, analizowania danych, przeprowadzania obliczeń (kalkulacji) i wizualizacji 
danych, prezentacji problemów oprogramowanie do przetwarzania grafiki, dźwięku i filmów 

 platformy elektronicznego wspomagania zajęć 

 systemy do przeprowadzania webinariów i telekonferencji 

 prawo autorskie oraz regulacje prawne dotyczące ochrony własności intelektualnej 

 normy etyczne dotyczące korzystania z cudzych oraz udostępniania własnych ma- teriałów elektronicznych i aplikacji 
 podstawowe możliwości za- bezpieczenia systemu operacyjnego i działań w sieci przed niepożądanymi działaniami osób trzecich 

 
Nauczyciel potrafi: 

 odnaleźć e-zasoby przeznaczone dla konkretnego celu w jego zakresie kształcenia 

 określić sposób wykorzystania e-zasobów przy realizacji wybranych tematów swoich zajęć z uczniami  

 aktywnie uczestniczyć w internetowych społecznościach doskonalących się nauczycieli 

 opracować poprawnie  metodycznie materiały w postaci dokumentów o rozbudowanej strukturze, korzysta z trybu recenzji 

 tworzyć materiały z elementami obliczeń, grafiki rastrowej i wektorowej, jeśli są mu przydatne 

https://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/
https://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/plakat_licencje_CCpng.png
https://creativecommons.pl/wp-content/uploads/2012/06/plakat_licencje_CCpng.png
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 przetwarzać dźwięki i filmy oraz wzbogaca nimi wytworzone materiały 

 projektuje aktywności w postaci forów, ankiet, testów, czatów, zadań z rozwiązaniami przesyłanymi przez uczniów siecią 

 umieszczać zgromadzone i wytworzone e-materiały w sieci, na platformie edukacyjnej 

 uczestniczy w webinariach i telekonferencjach dla uczniów i nauczycieli 

 respektować prawo autorskie i normy etyczne przy korzystaniu z cudzych materiałów elektronicznych 

 postępować zgodnie z przepisami prawa i normami etycznymi związanymi z dzieleniem się własnymi zasobami i współpracą nad 
ich tworzeniem 

 stosować profilaktykę antywirusową oraz zabezpieczać system operacyjny i dane przed niepożądanymi działaniami osób trzecich 

Narzędzia  
wykorzystane w czasie 
zajęć 
 

sprzęt: laptopy / komputery stacjonarne 
projektor multimedialny 
internet 
programy nauczania i rozkłady materiału przyniesione przez uczestników projektu  
 
https://quizlet.com/pl 
https://kahoot.it/ 

Przykłady dobrych praktyk http://narzedziaetwinning.blogspot.com/ Narzędzia i aplikacje internetowe. Teresa Prokowska 
https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/samouczki  

Literatura/lektury 
obowiązkowe i e-zasoby 

Kultura dzielenia. FIlm CC. Wprowadzenie prawa autorskiego i licencji:  
http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla   
https://otwartezasoby.pl/    
http://prawokultury.pl    
https://otwartakultura.org/wiedza/infografiki/creative-commons-instrukcja-obslugi/  
 
https://nocbibliotek.org/article/literacki-escape-room  
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/pokoj-zagadek/  

 
  

https://quizlet.com/pl
https://kahoot.it/
http://narzedziaetwinning.blogspot.com/
https://aktywnaedukacja.ceo.org.pl/samouczki
http://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla
https://otwartezasoby.pl/
http://prawokultury.pl/
https://otwartakultura.org/wiedza/infografiki/creative-commons-instrukcja-obslugi/
https://nocbibliotek.org/article/literacki-escape-room
http://www.superbelfrzy.edu.pl/tag/pokoj-zagadek/
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MODUŁ 5  Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii - praca nad programem nauczania 
wzbogaconym o technologię 

 

Cele modułu  
 

5.1.  Analiza zapisów podstawy programowej, w szczególności własnego przedmiotu, pod kątem możliwości wsparcia ich realizacji 
technologią i zasobami elektronicznymi. 
Uwaga. Efektem zajęć powinno być oznaczenie wybranych zapisów podstawy programowej rodzajem środka wsparcia oraz metodą i 
sposobem jego wykorzystania. 

         
5.2.  W powiązaniu z podstawą programową i wynikami analizy z punktu 3.1 (stosowanie tradycyjnych metod realizacji zajęć w wersji 
z technologią – lekcja, wsparta wykorzystaniem przez nauczyciela i uczniów elementów technologii takich, jak: prezentacja własna, 
prezentacja zaczerpnięta z obcych źródeł, prezentacja interaktywna, multimedialna wykonywana przez nauczyciela lub przez uczniów 
(film, dźwięk, wideo, interakcje), praca uczniów z literaturą (ze źródłami elektronicznymi), interaktywne symulacje np. zjawisk 
przyrodniczych, poszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality)), nauczyciele analizują własny program nauczania pod kątem 
wsparcia jego realizacji technologią, mając przy tym na uwadze również motywowanie i uaktywnianie uczniów podczas zajęć. 
Nauczyciele wskazują wybrane tematy i przedstawiają argumentację, dlaczego użycie technologii przy ich realizacji przyniesie 
dodatkowe korzyści w efektach kształcenia. O taką argumentację rozbudowują swój program nauczania przy wskazanych tematach. 
Uwaga. Efektem zajęć powinno być oznaczenie wybranych zapisów programu nauczania rodzajem środka wsparcia i sposobu jego 
wykorzystania. Ponadto, ewentualna modyfikacja programu nauczania uwzględniająca te zapisy z podstawy lub ich modyfikacje i 
rozszerzenia, które mogą być wsparte technologią z korzyścią dla edukacyjnych osiągnięć uczniów.    
  
5.3. Zaplanowanie e-materiałów potrzebnych do realizacji tematów wskazanych w podstawie programowej. 
Uwaga. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na taki dobór materiałów, aby uzyskać dzięki ich wykorzystaniu dodatkowe efekty 
kształcenia. Jeśli nauczyciele będą korzystać z gotowych materiałów, powinny one być poddane krytycznej ocenie odnośnie ich 
wartości metodycznych, merytorycznych i poprawności technicznej. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy 
szkoleniowej 

nie dotyczy/wszyscy 
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Poziom 
zaawansowania 
grupy docelowej 

podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji 
scenariusza 

czas trwania: 4 godziny lekcyjne online 
zdalne asynchroniczne (w czasie poza zajęciami w grupie, korzystając z platformy szkoleniowej) 

Przebieg   Zaznajomienie się uczestników z tematem “Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii” 
Standardy kompetencji cyfrowych nauczycieli objętych szkoleniem w ramach projektu „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” obejmują tworzenie własnych materiałów cyfrowych, a także stosowanie nowoczesnych metod pracy z 
uczniami w realizacji programu nauczania swojego przedmiotu oraz w pracy zawodowej. 
Współczesna edukacja w centrum uwagi stawia ucznia - zakłada że każdy jest inny i każdy potrzebuje wyjątkowego podejścia.  
http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf   
Zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie metod sprostania temu trudnemu zadaniu. I tu z pomocą w indywidualizacji zajęć przychodzi 
technologia - może spowodować wzrost motywacji i zaangażowania uczniów, podnosić poziom kompetencji miękkich, rozwijać 
kreatywność, poczucie sprawczości i autonomię. Lecz stosowanie technologii nie może być celem samym w sobie. Wymaga od 
nauczyciela nieustannej refleksji, stawiania hipotez, co do skuteczności poszczególnych rozwiązań, odwagi w ich testowaniu, 
wyciąganiu wniosków z niepowodzeń oraz świadomego doboru narzędzi i zasobów do konkretnych warunków i celów edukacyjnych.  
Przedstawiamy metodę, która pomoże nauczycielom zaprojektować wykorzystanie technologii w taki sposób, aby biorąc pod uwagę 
potrzeby uczniów, spełnić wymogi realizacji podstawy programowej. 
Design Thinking - Myślenie Projektowe https://otwartezasoby.pl/uruchom-myslenie-projektowe-design-thinking-w-szkole/ 
W telegraficznym skrócie Myślenie Projektowe polega na poszukiwaniu rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników procesu 
edukacyjnego w ramach cyklu złożonego z czterech etapów:  

1. empatyzacji  
2. definiowaniu problemu 
3. tworzeniu prototypów nowych rozwiązań 
4. testowaniu 

 
Ad. 1 Empatyzacja  
służy głębszemu zrozumieniu uczniów, wczuciu się w ich potrzeby oraz refleksji nad dotychczasowym procesem edukacyjnym i 
generowaniu pomysłów na jego ulepszenie 
Zadanie: Dowiedz się od swoich uczniów, jaką rolę pełni technologia w ich życiu, do czego się przydaje, w jakich sytuacjach związanych 
ze szkołą przynosi ulgę. Zapytaj o ich ulubione gry, programy, serwisy, aplikacje. Zastanów się, czy któreś z nich można by wykorzystać 
do realizacji celów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej.  
*Użyj któregoś z narzędzi do zbierania feedbacku poznanych w module 4, aby zapytać o opinię uczniów. Wykonaj grafiki w oparciu o 
wyniki w formie postów w mediach społecznościowych lub plakatu zawierających rekomendacje dla innych nauczycieli. Udostępnij je w 

http://www.ydp.pl/wp-content/uploads/2017/04/Ksiega-Trendow-w-Edukacji-2.0-YDP.pdf
https://otwartezasoby.pl/uruchom-myslenie-projektowe-design-thinking-w-szkole/
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grupie/na platformie.  
      Ad 2. Definiowanie problemu  
Zadanie: na tym etapie do analizy informacji zebranych od uczniów, dodaj analizę zasobów - jakim sprzętem dysponujesz w klasie? Jakie 
wyposażenie posiada Twoja szkoła? Ilu uczniów jest w klasie? Czy możesz wykorzystać swoje urządzenie/a? Czy w szkole jest internet 
otwarty dla uczniów? Ile czasu możesz poświęcić? 
     Ad 3. Budowanie prototypów nowych rozwiązań  
dopiero teraz jesteś gotowy/a na wymyślanie rozwiązań. Możesz wybrać dwie drogi - prostszą i *trudniejszą:  
Zadanie: skorzystaj z gotowego programu nauczania, najlepiej z tego, według którego uczysz. Przeanalizuj go i zastanów się, gdzie użyć 
TIK, żeby: 

- osiągnąć dodatkowe korzyści w efektach kształcenia Twoich uczniów 
- zmotywować uczniów 
- zaktywizować uczniów  

Dodaj oznaczenia/opisy do tych miejsc w programie nauczania, gdzie wchodzi w grę uzasadnione użycie TIK   
*Ta druga - trudniejsza droga, to zaprojektowanie swojego własnego programu nauczania, w którym zaplanujesz  zastosowanie TIK *dla 
bardzo zaawansowanych zaprojektuj program, który wykorzystuje gamifikację 
https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/grywalizacja_poradnik.pdf 
     Ad 4. Testowanie 
Testowanie to etap, w którym sprawdzamy w praktyce, jak działa to co sobie założyliśmy. Oznacza to, że czas do naszego programu 
nauczania opracować scenariusz lekcji, a następnie ją przeprowadzić w naszej klasie, z naszymi uczniami. Po lekcji dokonujemy ewaluacji 
scenariusza i wprowadzamy niezbędne zmiany. 
 
Analiza zapisów podstawy programowej, w szczególności własnego przedmiotu, pod kątem możliwości wsparcia ich realizacji 
technologią i zasobami elektronicznymi. 

1. Ujednolicenie rozumienia pojęć kluczowych do wykonania zadań związanych z analizą podstawy programowej.  
Słowniczek:  

(1) środek wsparcia - rodzaj technologii, serwis elektroniczny lub zasób w formie elektronicznej (program, aplikacja, 
strona www, obraz, film, książka elektroniczna, itp.), który może zostać wykorzystany do realizacji celu kształcenia - z 
korzyścią dla edukacyjnych osiągnięć uczniów. 

(2) Dobór e-zasobów - Planowanie wykorzystania e-materiałów potrzebnych do realizacji tematów wskazanych w podstawie 
programowej. 

(3) e-materiały - otwarte i łatwo dostępne materiały dydaktyczne online, umożliwiające efektywną realizację podstawy 
programowej. E-materiałem może być e-podręcznik lub zestaw materiałów dydaktycznych umożliwiających realizację 
pełnej godziny nauczania, w skład którego wchodzą scenariusz lekcji oraz minimum 2 zasoby multimedialne. Do 
zasobów multimedialnych („e-zasobów”) zaliczane są: film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, 
galeria zdjęć, animacja, symulacja, ilustracje, ćwiczenia interaktywne, elementy interaktywne (np. układ okresowy 

https://fundacja.orange.pl/files/user_files/user_upload/publikacje/grywalizacja_poradnik.pdf
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pierwiastków), grafika 3D, mapy interaktywne, gry edukacyjne, generatory kart pracy, testy i sprawdziany, 
doświadczenia, wirtualne wycieczki, itp. Do e-materiałów nie są zaliczane podręczniki lub zestawy materiałów 
dydaktycznych, które pozbawione są elementów interaktywności, np. podręczniki udostępniane w postaci pliku 
PDF lub takie, które można jedynie przeglądać on-line w analogiczny sposób, jak podręcznik papierowy. E-materiały 
udostępniane są na publicznych, otwartych platformach edukacyjnych. 
“Ewaluacja funkcjonalności e-materiałów opracowywanych w ramach projektów współfinansowanych za pomocą Europejskiego Funduszu 
Społecznego” – raport końcowy, Warszawa, 24.08.2017 r. Praca zbiorowa 

2. Każdy z uczestników  
a) Wyszukuje dokument podstawy programowej ze swojego przedmiotu i poziomu edukacyjnego znajdującą się na 

platformie szkoleniowej.   
b) Poddaje analizie podstawę programową wybierając jeden dział tematyczny np. etap konkretny dział  Liczby całkowite i 

tam dla konkretnych umiejętności dobiera rodzaje środka wsparcia i metody i sposoby wykorzystania środka. Pomocą 
może być zamieszczona poniżej Karta analizy podstawy programowej 
 

Karta analizy podstawy programowej  

Zapisy podstawy programowej: Środki wsparcia: 

Treści nauczania  
wymagania szczegółowe 

Rodzaj środka wsparcia Metoda i sposób wykorzystania 
środka 

I   

II   

III   

 
 
W powiązaniu z podstawą programową i wynikami analizy punktu 3.1  (stosowanie tradycyjnych metod realizacji zajęć w wersji z 
technologią – lekcja, wsparta wykorzystaniem przez nauczyciela i uczniów elementów technologii takich, jak: prezentacja własna, 
prezentacja zaczerpnięta z obcych źródeł, prezentacja interaktywna, multimedialna wykonywana przez nauczyciela lub przez uczniów (film, 
dźwięk, wideo, interakcje), praca uczniów z literaturą (ze źródłami elektronicznymi), interaktywne symulacje np. zjawisk przyrodniczych, 
poszerzona rzeczywistość (ang. augmented reality)), nauczyciele analizują własny program nauczania pod kątem wsparcia jego realizacji 
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technologią, mając przy tym na uwadze również motywowanie i uaktywnianie uczniów podczas zajęć. Nauczyciele wskazują wybrane 
tematy i przedstawiają argumentację, dlaczego użycie technologii przy ich realizacji przyniesie dodatkowe korzyści w efektach kształcenia. O 
taką argumentację rozbudowują swój program nauczania przy wskazanych tematach.. 
 

1. Przy analizie programu nauczania uczestnicy powinni wziąć pod uwagę konkretną grupę uczniów, dla których będą projektować zmianę 
zaprojektujesz zmianę.  

2. Uczestnicy wybierają programy nauczania swojego przedmiotu (dopuszczone przez MEN lub autorskie)  
Wybierz program nauczania swojego przedmiotu do ulubionego podręcznika (wyszukaj na stronie 
https://www.ore.edu.pl/2015/04/programy-nauczania-3/ lub wykorzystaj znany sobie program 
albo 
użyj swojego autorskiego programu - wytyczne wraz z aneksem do tworzenia programów nauczania i scenariuszy zajęć 
znajdziesz tutaj: https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18671 
 

3. Uczestnicy wybierają dwa tematy z programu nauczania i wypełniają tabelę: 
 

Zapis z 
programu 
nauczania/
temat 

Argumenty za użyciem 
TIK/dodatkowe korzyści dla 
edukacyjnych osiągnięć 
uczniów 
 

Rodzaj środka 
wsparcia (link) 

Sposób wykorzystania środka 
wsparcia (SAMR) 

Formy aktywizacji i motywacji 
uczniów 

     

 
Przy opisywaniu korzyści wynikających z zastosowania TIK pomocne może okazać się opracowanie kryteriów dobrej praktyki 
TIK https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf) 

 
Zaplanowanie e-materiałów potrzebnych do realizacji tematów wskazanych w podstawie programowej. 

1. Powinno się wziąć pod uwagę kryteria doboru środków wsparcia: 
a.  wartość merytoryczną, 
b. wartość metodyczną, 
c. dostępność  
d. cena  
e. poprawność działania,  
f. łatwość tworzenia materiałów, 

https://www.ore.edu.pl/2015/04/programy-nauczania-3/
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18671
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf
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g. etap lekcji, 
h. dostępność urządzeń (PC/mobile) 

2. Każdy z uczestników wybiera dwa gotowe lub tworzy dwa własne e-materiały o potencjale wzmocnienia efektów kształcenia 
podczas wybranej lekcji. Najlepiej aby były to e-zasoby, które wykorzystają przy konstrukcji scenariuszy lekcji wspartych 
technologią (kolejne moduły).   

3. Przy  doborze uczestnicy nie zapominają o zainteresowaniach swoich uczniów, ich potrzebach oraz różnych stylach uczenia się. 
Podkreśla również aby e-zasoby przyczyniały się do doskonalenia wśród dzieci i młodzieży umiejętności współpracy w grupie, 
czy też dawały możliwość indywidualizacji, personalizacji z uwzględnieniem specjalnych potrzeb.  

4. Uczestnicy przygotowują pogłębioną refleksję  na platformie szkoleniowej i odpowiadają na pytania: 
a. Zastanów się, czym kierowałe/aś się dobierając materiały?  
b. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żebyś miał/a poczucie, że są użyteczne? 

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel potrafi zaprojektować zajęcia na wybrany temat z wykorzystaniem technologii, wykonując następujące kroki: 

 określa miejsca użycia technologii 

 określa i uzasadnia cel zastosowania technologii 

 określa powiązania tradycyjnej metody z technologią 

 planuje realizację tematu z tak zaplanowanym powiązaniem metody tradycyjnej z technologią 

 potrafi dobrać i odpowiednio wykorzystać istniejące e-zasoby lub utworzyć własne 

 potrafi dobrać e-zasoby zwiększające motywację, zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach 

 uczestniczy w webinariach i telekonferencjach dla uczniów i nauczycieli 
 

Nauczyciel zna: 

 sposoby wsparcia i wzbogacania technologią tradycyjnych metod realizacji zapisów programowych 

 typowy przebieg projektowania zajęć z wykorzystaniem technologii 

 standardy przygotowania nauczycieli 

 rolę i miejsce technologii w standardach przygotowania nauczycieli 

 rolę i miejsce technologii w podstawie programowej i swoim programie nauczania 

 metody kształcenia wspierane nowymi technologiami 

Narzędzia  
wykorzystane w 
czasie zajęć 

sprzęt: laptop, komputery stacjonarne,   
internet 
podstawa programowa, programy nauczania i rozkłady materiału uczestników projektu  

Przykłady dobrych 
praktyk 

Dobre praktyki wykorzystania TIK w szkole - publikacja programu Aktywna Edukacja, opracowała Zuzanna Michalska: 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4904 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4904
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https://glowna.ceo.org.pl/publikacje/ksiazki-metodyczne-i-pomoce-dydaktyczne/tik-na-lekcjach  

Literatura/lektury 
obowiązkowe i e 
-zasoby 

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach Przykładowe konspekty i polecane praktyki - Małgorzata Ostrowska, Danuta 
Sterna, CEO,  https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf  
https://fabrykaprzyszlosci.pl/materialy/dokumenty/dydaktyka-cyfrowa,  

Design thinking w kompleksowym wspomaganiu pracy szkół i placówek oświatowych https://www.ore.edu.pl/wp-
content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18176 
Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej PTI wersja 3.0 http://ecdl.pl/wp-
content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf 

 
 
  

https://glowna.ceo.org.pl/publikacje/ksiazki-metodyczne-i-pomoce-dydaktyczne/tik-na-lekcjach
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf
https://fabrykaprzyszlosci.pl/materialy/dokumenty/dydaktyka-cyfrowa
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18176
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=18176
http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf
http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/05/Standardy-PTI_v3.0.pdf
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MODUŁ 6  Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii - praca nad scenariuszami zajęć wzbogaconymi o 
technologię 

 

Cele modułu  
 

6.1. Przebieg pracy nad własnym scenariuszem lekcji/zajęć, wspartym wykorzystaniem technologii. Scenariusz powinien zawierać m.in. uzasadnienie 
wyboru tematu zajęć – wykorzystanie technologii ma istotnie przyczynić się do zwiększenia korzyści edukacyjnych uczniów. Każde użycie technologii 
powinno być celowe i uzasadnione. Scenariusz powinien zawierać szczegółowy opis przebiegu zajęć – czynności nauczyciela i czynności ucznia – oraz 
ramy czasowe poszczególnych fragmentów zajęć. 
Uwaga. Finalne wersje scenariuszy opracowanych przez nauczycieli będą zamieszczone na platformie szkoleniowej powinny być tworzone według 
jednolitego wzoru scenariusza (załącznik 1)  
 
6.2. Uwzględnienie w scenariuszu zajęć, w zależności od tematu:  

- zainteresowań, potrzeb i różnych stylów uczenia się uczniów, w tym współpracy, indywidualizacji, personalizacji, specjalnych potrzeb;  
- przygotowania uczniów do posługiwania się technologią;  
- różnego rodzaju technologii i materiałów w tym elektronicznych, materiałów własnych lub dostępnych;  
- aspektów prawnych, ochrony danych, bezpieczeństwa – w trakcie opracowywania scenariusza i podczas jego realizacji na zajęciach. 

 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność 
grupy 
szkoleniowej 

8-12 osób 

Poziom 
zaawansowania 
grupy 
docelowej 

podstawowy/zaawansowany 

Czas realizacji 
scenariusza 

6 godzin lekcyjnych, w tym 3 godziny pracy samodzielnej online.  
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Przebieg (krok 
po kroku z 
uwzględnienie
m metod i 
szacunkowego 
czasu) i 
forma realizacji 
zajęć 
Szkolenia będą 
prowadzone w 
formie opartej o 
aktywny udział 
uczestników z 
wykorzystaniem 
sprzętu 
elektronicznego 
z dostępem do 
Internetu. 
Prowadzący 
będzie 
przechodził 
przez kolejne 
punkty 
szkolenia razem 
z uczestnikami, 
wspólnie 
wykonując 
poszczególne 
zadania. Każdy 
uczestnik 
szkolenia będzie 
wykonywał 
zadania 
związane z 
poszczególnymi 

Szkolenie stacjonarne 
 

1. Zapoznanie uczestników z planem szkolenia - czas trwania: 5 minut 
2. Omówienie wzorca scenariusza zajęć wykorzystujących technologię 

Prowadzący przedstawia wzór scenariusza zajęć (załącznik 1) omawiając dokładnie każdą ze składowych. Szczególną uwagę zwraca na te 
elementy w których uczestnik będzie wykorzystywał technologię. Wymagają one uzasadnienia ze strony nauczyciela - czas trwania: 20 
minut 

3. Wykład prowadzącego na temat metodologii tworzenia scenariuszy zajęć z wykorzystaniem technologii. Zapoznanie uczestników z 
modelem SAMR. Model ten opisuje proces integrowania środków i narzędzi technologii informacyjno- komunikacyjnych z procesem 
dydaktycznym. Wyróżnia się cztery charakterystyczne etapy (poziomy) modelu SAMR, którego nazwa pochodzi od pierwszych liter wyrazów 
angielskich, określających te poziomy: Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition. 
Substitution – Zastąpienie/Podstawienie. Na tym poziomie nowoczesne technologie są wykorzystywane do zadań, ćwiczeń, czy też innych 
aktywności uczniów, które uprzednio były wykonywane bez użycia komputerów, Internetu i dostępnych urządzeń mobilnych. Tradycyjna 
metoda nauczania zostaje zastąpiona technologią, np. uczniowie zamiast pisać wypracowanie ręcznie, piszą je za pomocą klawiatury i 
edytora tekstu, czy nauczyciel używa tablicy interaktywnej głównie do pisania, w taki sam sposób, w jaki używał tablicy, pisząc kredą lub 
mazakiem. Wprawdzie w niektórych sytuacjach zastąpienie ma pewien sens, ale w gruncie rzeczy nie ma tu większych korzyści z używania 
TIK. 
Augmentation – Wzmocnienie/ Rozszerzenie – Poziom ten charakteryzuje się już dość skutecznym wykorzystaniem narzędzi TIK, jak również 
zwróceniem większej uwagi bezpośrednio na ucznia i jego działanie. Dzięki narzędziom i aplikacjom nowoczesnych technologii nauka zostaje 
wzmocniona, np. uczeń, dalej pisząc wypracowanie, używa elektronicznych  słowników do sprawdzenia pisowni, gramatyki lub też znaczenia 
wskazanego słowa. Może również tekst wydrukować lub przesłać go do nauczyciela drogą elektroniczną. Inny przykład: uczniowie zamiast 
pisać kartkówkę długopisem na papierze, 
rozwiązują testy przygotowane w Formularzach Google (Google Forms) albo odpowiadają na pytania na swoich urządzeniach mobilnych, 
korzystając z programu Kahoot! W tym wypadku odnosimy pewną korzyść, nie tylko oszczędzamy papier i czas nauczyciela, ale wynik testu 
jest znany niemal od razu, czyli informacja zwrotna może być natychmiastowa. 
Modification – Modyfikacja/Modyfikowanie – W przypadku tego poziomu technologia już nie tylko zastępuje tradycyjne metody kształcenia, 
lecz zaczyna pełnić bardzo istotną funkcję – jest konieczna do realizacji konkretnego zadania. Uczeń wykonuje działania, które nie byłyby 
możliwe w tradycyjnym modelu lekcji, np. dodaje do swojego wypracowania nowe elementy: zdjęcia, ilustracje, filmy, wykonane przez 
siebie lub pozyskane z sieci. Może również konsultować na bieżąco wykonywaną pracę z nauczycielem. Inny przykład: zadaniem uczniów 
jest przygotowanie wypowiedzi na zadany temat, a następnie nagranie jej kamerą, odpowiednie zmontowanie, dodanie efektów 
dźwiękowych.  
Redefinition – Przewartościowanie/Redefinicja – To poziom, na którym dzięki wykorzystaniu TIK mogą być wykonywane działania, 
zagadnienia czy rozwiązywane problemy, które wcześniej były nawet trudne do wyobrażenia. Tak więc samo istnienie narzędzi TIK ma w 
tym przypadku ogromne znaczenie. Technologia pozwala stworzyć nowe materiały, zasoby edukacyjne, daje możliwość podzielenia się nimi 
z uczniami na całym świecie, np. uczniowie przenoszą swoje wypracowania do aplikacji Issue, StoryBird, StoryJumper, tworzą książki 
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etapami w 
obecności 
prowadzącego 
pod jego 
opieką, co 
podniesie 
jakość 
szkolenia i 
skuteczność 
nabywania 
kompetencji. 
Po każdym 
opracowanym 
zagadnieniu 
uczestnicy będą 
mogli zadawać 
prowadzącemu 
pytania 
dotyczące treści 
szkolenia. 
 

interaktywne i udostępniają je innym uczniom i nauczycielom 
na całym świecie. Uczniowie mogą również wspólnie pracować nad jednym dokumentem dzięki aplikacjom sieciowym. 
Na tym poziomie, wspólne zadania i technologia istnieją nie jako cel, ale jako wsparcie dla uczącego się - czas trwania: 30 minut. 

4. Prowadzący prosi uczestników aby w grupach porozmawiali na temat jak kolejne etapy SAMR wpływają na poziom zaangażowania ucznia w 
jego proces uczenia się. Każda z grup przedstawia krótko wypracowane wnioski - czas trwania: 15 minut.   

5. Prowadzący prosi aby każdy z uczestników po chwili zastanowienia umieścił swoje lekcje prowadzone z wykorzystaniem technologii na 
modelu SAMR (mogą na kartce napisać jedną z liter i trzymać ją przed sobą). Ważne jest aby wybrzmiało, że każdy z uczestników jest w 
stanie osiągnąć etap R. Dyskusja na temat - czas trwania: 15 minut. 

 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA, uczestnicy pracują na stanowiskach komputerowych lub własnych laptopach z dostępem do sieci wi-fi 
czas trwania: 50 minut 

6. Uczestnicy w oparciu o podstawy programowe wybierają umiejętności, których opanowanie będą wspierać technologią.      Wypełniają 
metryczkę scenariusza zajęć (załącznik 1). Umieszczają go na dysku Google, umożliwiając innym uczestnikom komentowanie 
zamieszczonych tam materiałów. Prowadzący przypomina uczestnikom o zasobach, które poznali w modułach 1-4, które mogą i powinni 
wykorzystać w swoich scenariuszach.  

7. Osoby chętne uzasadniają wybór poszczególnych umiejętności, których nabycie będzie wspomagane technologią. Pozostali uczestnicy 
dyskutują na temat wyboru kolegi/koleżanki wskazując mocne i słabe strony wybranych umiejętności. Jeżeli starczy czasu można 
porozmawiać również na temat na jakim etapie modelu SAMR będą te zajęcia. 

8. Podsumowanie i ewaluacja. Wskazanie zadań do wykonania w czasie pracy online w tym module.  - czas trwania 10 minut. 
Prowadzący przypomina uczestnikom aby podczas tworzenia własnych scenariuszy o ile jest to tylko możliwe uwzględnili w nich: 

a. zainteresowania, potrzeby i różne style uczenia się uczniów,  
b. elementy współpracy w grupie  
c. dostosowanie metod i form pracy do indywidualnych potrzeb uczniów również uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

(inspiracją może być tutaj strona www.specjalni.pl ) 
Scenariusz powinien być stworzony z poszanowaniem prawa autorskiego. Jego konstrukcja musi gwarantować bezpieczeństwo i ochronę 
danych osobowych.  
Scenariusz powinien zawierać uzasadnienie wyboru tematu zajęć, a wykorzystanie technologii powinno istotnie przyczynić się do 
zwiększenia korzyści edukacyjnych uczniów. Każde użycie technologii powinno być celowe i uzasadnione. Scenariusz powinien zawierać 
szczegółowy opis przebiegu zajęć, czynności nauczyciela i czynności ucznia  oraz ramy czasowe poszczególnych fragmentów zajęć (załącznik 
1). Scenariusz należy umieścić na platformie projektu. 
 

Szkolenie online - czas trwania 135 minut 
Uczestnicy przygotowują dwa scenariusze zajęć z wykorzystaniem technologii (wg wzoru z załącznika 1). Ponadto wspierają innych uczestników 
komentując ich scenariusze, starając się wskazać mocne i słabe strony proponowanych rozwiązań. Jeżeli mamy do czynienia z grupą zaawansowaną 
mogą stworzyć scenariusze które są na etapie M lub R w modelu SAMR  

http://www.specjalni.pl/
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Nabyte 
kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 typowy przebieg projektowania zajęć z wykorzystaniem technologii 

 metody projektowania i tworzenia własnych materiałów edukacyjnych wykorzystujących technologię 

 sposoby realizacji aktywizujących metod kształcenia 

 sposoby ewaluacji zajęć edukacyjnych 
 
Nauczyciel potrafi: 

 zaprojektować zajęcia na wybrany temat z wykorzystaniem technologii, wykonując następujące kroki: określa miejsca użycia technologii, 
określa i uzasadnia cel jej zastosowania i powiązania z tradycyjnymi metodami; planuje realizację tematu z tak zaplanowanym powiązaniem 
metody tradycyjnej z technologią 

 zaprojektować z wykorzystaniem technologii materiały edukacyjne na wybrany temat dla własnego przedmiotu 

 dobrać i odpowiednio wykorzystać istniejące e-zasoby lub utworzyć własne 

 dobrać e-zasoby zwiększające motywację, zaangażowanie i aktywność uczniów na zajęciach 

 przeprowadzić zajęcia do scenariuszy wykorzystujących technologię przez uczniów lub/i nauczyciela 

 przeprowadzić zajęcia do scenariuszy, w których wykorzystuje własne materiały elektroniczne, angażując do tego również uczniów 

 zaplanować i przeprowadzić ewaluację zajęć wykorzystujących technologie, uwzględniając ankiety uczniów i ewentualne raporty z 
obserwacji zajęć przez dyrektora 

 analizuje wyniki obserwacji i uczniowskich ankiet oraz wyciąga z nich wnioski dla swoich dalszych działań 

Narzędzia 
wykorzystane w 
czasie zajęć 
 

sprzęt: laptop, komputery stacjonarne,  projektor multimedialny, internet,  
 

Przykłady 
dobrych 
praktyk 

https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf  
http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/files/podrecznik25XI2009z.pdf  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15642  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15643  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15644  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15645  
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/raporty/ibe-raport-TIK-w-edukacji-wlaczajacej.pdf  

Literatura/lektu
ry 
obowiązkowe 

http://mcdn.edu.pl/userfiles/HEJNAL%20OSW/HO10.pdf  
https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu 
https://www.youtube.com/watch?v=PehDufOe4Ro  

https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf
http://www.oeiizk.waw.pl/old2012/reforma/files/podrecznik25XI2009z.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15642
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15643
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15644
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=15645
http://produkty.ibe.edu.pl/docs/raporty/ibe-raport-TIK-w-edukacji-wlaczajacej.pdf
http://mcdn.edu.pl/userfiles/HEJNAL%20OSW/HO10.pdf
https://edunews.pl/badania-i-debaty/badania/2736-model-samr-czyli-o-technologii-w-nauczaniu
https://www.youtube.com/watch?v=PehDufOe4Ro
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materiały: podstawa programowa przedmiotów nauczanych przez uczestników projektu 

E-zasoby http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf  
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/476/Trendy+2+2013_A.+Szczepanik.pdf  
https://www.ore.edu.pl/2017/04/dzialania-innowacyjne-w-obszarze-tik/  
w języku angielskim:  
https://www.youtube.com/watch?v=OBce25r8vto&list=PLDIJ7gSwUDk69hDPo6_9o60tiiu70otdf  
https://www.youtube.com/watch?v=G3c0dVRzv3U&list=PLDIJ7gSwUDk69hDPo6_9o60tiiu70otdf&index=2  
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4904  

 
Załącznik 1 
 
WZÓR SCENARIUSZA ZAJĘĆ LEKCYJNYCH  
 

Imię i nazwisko autora  

Etap edukacyjny  

Przedmiot  

Temat zajęć  

Czas trwania zajęć  

Wymagania w zakresie technologii  

Cel ogólny zajęć  

Cele szczegółowe. 
Należy wskazać umiejętności z podstawy programowej danego przedmiotu 

 

http://www.ldc.edu.pl/phocadownload/Dydaktyka-cyfrowa-epoki-smartfona.pdf
http://www.bc.ore.edu.pl/Content/476/Trendy+2+2013_A.+Szczepanik.pdf
https://www.ore.edu.pl/2017/04/dzialania-innowacyjne-w-obszarze-tik/
https://www.youtube.com/watch?v=OBce25r8vto&list=PLDIJ7gSwUDk69hDPo6_9o60tiiu70otdf
https://www.youtube.com/watch?v=G3c0dVRzv3U&list=PLDIJ7gSwUDk69hDPo6_9o60tiiu70otdf&index=2
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=4904
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Metody i formy pracy  

Środki dydaktyczne  

Przebieg zajęć  czynności nauczyciela czynności ucznia czas 
trwania  

    

    

    

Ewaluacja  

Uzasadnienie wyboru tematu   

Uzasadnienie zastosowania technologii  
(korzyści w nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności przez uczniów; 
dlaczego użycie technologii jest w tym miejscu lepsze niż tradycyjne 
metody?) 

 

Wskazówki dla nauczyciela korzystającego z tego scenariusza   
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MODUŁ 7 

 

Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii - zajęcia w szkole prowadzone zgodnie z 
przygotowanymi scenariuszami, w tym co najmniej dwie godziny zajęć obserwowanych 

 

Cele modułu  
 

7.1. Przeprowadzenie zajęć z uczniami, których na co dzień uczy dany nauczyciel, według zaprojektowanych scenariuszy. 
 
7.2. Ewaluacja wybranych zajęć, na którą złożą się: opinie z obserwacji przeprowadzonych przez inne osoby, w tym członka zespołu kierowniczego 
szkoły, ankiety uczniów wypełnione przez nich pod koniec zajęć, samoocena zajęć przez nauczyciela.  
Uwaga. Zaleca się, by przynajmniej dwa takie zajęcia w trakcie szkolenia były obserwowane przez członka zespołu zarządzającego tej samej szkoły, 
w której pracuje nauczyciel i który bierze udział w szkoleniu. Godziny te nie są wliczane do godzin kursu. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy 
szkoleniowej 

nie dotyczy 

Poziom 
zaawansowania 
grupy docelowej 

nie dotyczy 

Czas realizacji 
scenariusza 

termin przeprowadzenia lekcji - indywidualnie określany dla każdej z grup  

Przebieg 
  

Przeprowadzenie zajęć 
Każdy z uczestników szkolenia przeprowadzi śr. cztery zajęcia w oparciu o przygotowane przez siebie w module 5 scenariusze. Przynajmniej dwa z 
tych zajęć powinny być obserwowane przez inne osoby, w tym członka zespołu kierowniczego szkoły, w której uczy nauczyciel.  
 
Ewaluacja zajęć 

1. Rozmowy z osobami obserwującymi  
Do wyrażenia opinii na temat zajęć w szczególności zastosowanej technologii można wykorzystać arkusz obserwacji obowiązujący w 
szkole, w której nauczyciel uczy. Można poprosić również o obserwacje kolegów i koleżanki z zespołu przedmiotowego. 

2. Ankietowanie uczniów  
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Pod koniec zajęć uczniowie wypełniają ankietę ewaluacyjną. W miarę możliwości powinna być ona przeprowadzona online np. z użyciem 
Google Forms czy np. Kahoot.  

3. Autoewaluacja 
Np. w formie krótkiego filmiku, który nagrywa nauczyciel na temat każdego z zajęć. Przedstawia w nich, które z elementów przebiegu 
zajęć w jego opinii wyszły najlepiej, a które należałoby zmodyfikować lub poprawić.  
 

Po przeprowadzeniu ewaluacji nauczyciel powinien wprowadzić poprawki w przygotowanych przez siebie scenariuszach. 

Nabyte 
kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 

 sposoby ewaluacji zajęć edukacyjnych 
 
Nauczyciel potrafi: 

 przeprowadzić zajęcia na wybrany temat z wykorzystaniem technologii 

 przeprowadzić ewaluację swoich zajęć w oparciu o metody i narzędzia on i off-linowe  

 zmodyfikować przygotowane scenariusze z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonej ewaluacji  

 przeprowadzić zajęcia do scenariuszy, w których wykorzystuje własne materiały elektroniczne, angażując do tego również uczniów 

Literatura/lektury 
obowiązkowe, 
przykłady 
dobrych praktyk 

Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach Przykładowe konspekty i polecane praktyki - Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna, CEO, 
https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf  

E-zasoby Jak zrobić ankietę wykorzystując formularze Google: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ogw5NF-ufT4  
 

 
  

https://glowna.ceo.org.pl/sites/default/files/tik_na_lekcjach_2015_06_02.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ogw5NF-ufT4
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MODUŁ 8 Metodyczne aspekty kształcenia z wykorzystaniem technologii – omówienie obserwowanych zajęć w szkole – 
zaliczenie szkolenia. 

 

Cele modułu  
 

8.1. Zajęcia końcowe kursu. Uczestnik szkolenia opracowuje raport z ewaluacji swoich zajęć, który udostępnia prowadzącemu szkolenia i 
pozostałym uczestnikom kursu przed zajęciami stacjonarnymi, kończącymi szkolenie. 
 
8.2. Każdy nauczyciel prezentuje/omawia przeprowadzone lekcje, dzieli się doświadczeniami, opiniami uczniów i osób uczestniczących w 
obserwacji. Aktywność nauczyciela w tym zakresie jest warunkiem zaliczenia kursu.  
Uwaga. Uczestnicy dyskutują nad poprawnością metodyczną przeprowadzonych zajęć i przydatnością materiałów elektronicznych. Trener 
prowadzący szkolenie podsumowuje wyniki ankiet i udziela wskazówek, co należy jeszcze dopracować. Każda prezentacja wraz z dyskusją i 
podsumowaniem powinna zająć maksymalnie pół godziny. Po tych ostatnich zajęciach, na platformie szkoleniowej powinny się znaleźć 
wszystkie utworzone przez słuchaczy materiały, w tym zmodyfikowane programy nauczania i scenariusze zajęć wraz z towarzyszącymi im 
materiałami elektronicznymi. Warunkiem umieszczenia materiałów nauczyciela na platformie jest końcowa, pozytywna ocena tych 
materiałów przez trenera prowadzącego zajęcia. 

Przedmiot mat-przyr 

Liczebność grupy 
szkoleniowej 

8-12 osób 

Poziom zaawansowania 
grupy docelowej 

nie dotyczy 

Czas realizacji 
scenariusza 

Czas trwania wynosi 6 godzin lekcyjnych w tym 1 godzina online (270 minut) 

Przebieg (krok po kroku z 
uwzględnieniem metod i 
szacunkowego czasu) i 
forma realizacji zajęć 
. 

CZĘŚĆ WSTĘPNA ONLINE - czas trwania: 45 minut 
Uczestnik szkolenia opracowuje raport z ewaluacji swoich zajęć, który udostępnia prowadzącemu szkolenia (i ew. pozostałym uczestnikom 
kursu) przed zajęciami stacjonarnymi, kończącymi szkolenie. Raport powinien zawierać następujące informacje: 

 metryczka każdego ze scenariuszy (etap edukacyjny, przedmiot, temat zajęć) 

 opis wykorzystanych narzędzi technologicznych 

 wnioski z przeprowadzonej ewaluacji (obserwacja kierownictwa placówki, wyniki ankiet uczniowskich, autoewaluacja)  
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 informacje na temat części lekcji/scenariusza, z których przeprowadzenia uczestnik jest najbardziej zadowolony 

 informacje na temat części lekcji/scenariusza, które należy poprawić/zmodyfikować 

 ew. nagrania powstałe w ramach modułu 7.  
 
CZĘŚĆ WARSZTATOWA  - czas trwania: 185 minut 

1. Każdy nauczyciel prezentuje/omawia przeprowadzone lekcje, dzieli się doświadczeniami, opiniami uczniów i osób uczestniczących w 
obserwacji (czas trwania maksymalnie 15 minut na każdego uczestnika).  

2. Uczestnicy dyskutują nad poprawnością metodyczną przeprowadzonych zajęć i przydatnością materiałów elektronicznych. Trener 
prowadzący szkolenie podsumowuje wyniki ankiet i udziela wskazówek, co należy jeszcze dopracować. 

 
PODSUMOWANIE -  czas trwania: 10 minut 
Przypomnienie przez prowadzącego warunków niezbędnych do ukończenia szkolenia.  
 
Każdy z uczestników powinien: 

1. Umieścić na platformie szkoleniowej wszystkie utworzone przez uczestnika materiały tj. zmodyfikowane programy nauczania, 
autorskie scenariusze wraz z towarzyszącymi im materiałami elektronicznymi.  Format tych materiałów powinien spełniać warunki 
określone przez Operatora dla materiałów umieszczanych na platformie szkoleniowej.  

2. Umieszczone materiały zostaną ocenione przez prowadzącego zajęcia. Warunkiem ukończenia szkolenia jest ich akceptacja przez 
trenera. 

 
Ewaluacja kursu - czas trwania: 30 minut 
Uczestnicy wypełniają ankietę online dot. oceny szkolenia. 
Następnie, prowadzący prosi uczestników, aby w kilku słowach odpowiedzieli na pytania: 

1. Najlepszy element szkolenia 
2. Co należałoby ulepszyć? 

Nabyte kompetencje 
cyfrowe: 

Nauczyciel zna: 
● sposoby ewaluacji zajęć edukacyjnych 

 
Nauczyciel potrafi: 

 potrafi zaplanować i przeprowadzić ewaluację zajęć wykorzystujących technologie, uwzględniając ankiety uczniów i ewentualne 
raporty z hospitacji zajęć przez dyrektora 

 analizuje wyniki hospitacji i uczniowskich ankiet oraz wyciąga z nich wnioski dla swoich dalszych działań 

 zmodyfikować przygotowane scenariusze z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonej ewaluacji  
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Narzędzia  
wykorzystane w czasie 
zajęć 

Projektor, internet, ew. laptopy/komputery 

Literatura/lektury 
obowiązkowe, e-zasoby i 
przykłady dobrych praktyk 

O wspomaganiu szkoły podstawowej w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3085 
 
 

 
 
 
 

 
 

https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3085
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3085
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3085

