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Młodzi ludzie  i TIK: 
 cele towarzyskie i rozrywkowe – często 
 nauka – czasem 
 brakuje umiejętności mądrego korzystania 

z informacji, przetwarzania ich, krytycznej 
analizy, wyciągania wniosków  
i prezentowania efektów swojej pracy.  

Dzieci i młodzież potrzebują wsparcia 
i wskazówek nauczycieli. 



Narzędzia TIK zwiększają jeden  
z najistotniejszych czynników 
sukcesu edukacyjnego: 

poziom motywacji  
i zaangażowania uczniów.  



Jak sprawić, by nowe technologie 
zwiększały zaangażowanie  
uczniów w naukę?  
 
Jak wykorzystać zainteresowanie uczniów  
nowymi technologiami? 



 po co to robię? 
 czemu to ma służyć? 
 czy to najlepsze narzędzie w danej 

sytuacji?  
 czy to służy uczniom?  
 czy dzięki temu będą uczyli się 

lepiej?  





eLearning XML editor 

http://exelearning.org 

http://exelearning.org/
http://exelearning.org/


• Tworzenie materiałów interaktywnych. 

• Możliwość pracy i udostępniania materiałów 
offline. 

• Różnorodne możliwości wykorzystania: 
strony www, quizy, zadania z luką, 
krzyżówki. 

• Możliwość eksportu do SCORM na potrzeby 
platformy Moodle. 

• Intuicyjna obsługa. 

 

 

eLearning XML editor 



eLearning XML editor 
Quiz 



eLearning XML editor 
Zadania prawda-fałsz 



eLearning XML editor 
Tekst z luką (np. krzyżówka)  



eLearning XML editor 
Tekst z luką (np. tekst do uzupełnienia)  



EclipseCrossword 

http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx 

http://www.eclipsecrossword.com/download.aspx


• Tworzenie interaktywnych krzyżówek. 

• Możliwość zapisu gotowej krzyżówki jako 
strona www (html, php) lub do wydruku. 

• Możliwość edycji kodu strony z krzyżówką 
= personalizacja. 

EclipseCrossword 







LearningApps 

http://learningapps.org 

http://learningapps.org/


• Serwis online. 

• Tworzenie wielorakich materiałów 
interaktywnych: quizów, wykreślanek, 
gier, krzyżówek itd.  

• Możliwość założenia klasy i kont dla 
uczniów. 

• Podział na kategorie przedmiotowe. 

• Intuicyjna obsługa. 

LearningApps 



LearningApps 

Kategorie przedmiotowe. 



LearningApps Tworzenie materiałów. 



LearningApps 

Praca z grupą uczniów. 



LearningApps 



Blogowanie nie tylko dla 
nauczyciela 
 

http://galeriasp1.blogspot.com 

Wciągnij uczniów  
w tworzenie bloga, 
np. o polecanych 
książkach, relacjach 
z działań biblioteki. 

http://galeriasp1.blogspot.com/
http://galeriasp1.blogspot.com/


Blogger 
 



Komiks w bibliotece,  
czyli Toon Doo na tapecie 
 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com/2012/09/toondoo.html 

www.toondoo.com 

Świetny sposób na pracę 
z uczniami, ale i na 
tworzenie oryginalnych 
materiałów – np. 
regulaminu biblioteki w 
formie obrazkowej. 

http://www.toondoo.com/




http://www.slideshare.net/teresapro/sprawozdanie 

http://www.slideshare.net/teresapro/sprawozdanie


Interaktywny plakat ,  
czyli Glogster  obejmuje vacat 
 

http://narzedziaetwinning.blogspot.com 

 Łączenie obrazów, filmów,  
muzyki, zdjęć i dźwięku do tworzenia  
multimedialnych plakatów.  

 Można go dołączyć do dowolnej  
strony internetowej. 



Glogster – instrukcja  
 

http://sp1bol.edu.glogster.com/glogster-pl 

http://sp1bol.edu.glogster.com/glogster-pl/
http://sp1bol.edu.glogster.com/glogster-pl/
http://sp1bol.edu.glogster.com/glogster-pl/
http://sp1bol.edu.glogster.com/glogster-pl/


Dziękuję za uwagę. 


