


- język niemiecki i doradztwo zawodowe w 

Szkole Podstawowej w Jazowsku, w Szkole  

Podstawowej nr 1 w Obidzy oraz w Zespole  

Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy (powiat  

nowosądecki). 

 
- Ambasador i trener warsztatów  

komputerowych w województwie małopolskim 

Celina Świebocka 



Dzień 1 – 16.04.2020 
- współpraca na platformie eTwinning LIVE 

 
Dzień 2  – 17.04.2020 
- podział na grupy i rejestracja projektu 

- możliwości pracy na platformie TwinSpace 

 

Dzień 3 – 20.04.2020 
- obsługa narzędzi Google przydatnych do pracy w szkole 

- przygotowanie witryny Google do współpracy w projekcie lub prezentacji 

działań 

 

 Seminarium: 

 Nowoczesna edukacja online  
- szkoły podstawowe i ponadpodstawowe 

 



Dzień 4  – 21.04.2020 
- osadzanie zaprojektowanych witryn na platformie TwinSpace 

- osadzanie dokumentów Google na platformie TwinSpace 

- narzędzia TIK wspomagające proces utrwalania materiału 

 

Dzień 5 – 22.04.2020 
- poznanie i tworzenie materiałów w Liveworksheets 

- opracowanie materiałów oraz zamieszczenie ich na swojej witrynie 

 

Dzień 6 – 23.04.2020 
- poznanie i wykorzystanie narzędzi TIK służących do oceny stopnia przyswajania 

wiedzy przez uczniów oraz do przeprowadzania ewaluacji 



Jak dobrze znasz program eTwinning? 

https://forms.gle/hBGefJytG4LZP3Ms7 
 

https://forms.gle/hBGefJytG4LZP3Ms7


współpraca szkół 

rozwój zawodowy 

portal społecznościowy 

nauczycieli 

Program eTwinning 



Dlaczego eTwinning? 

• eTwinning jest dla wszystkich! 

• nie wymaga nakładów finansowych, 

• jeden nauczyciel – wiele projektów, 

• jedna szkoła – wielu nauczycieli - wiele projektów, 

• brak formalności i skomplikowanych procedur, 

• bezpieczna przestrzeń do współpracy, 

• dostosowanie zadań do możliwości każdego ucznia. 



Podziel się informacją z jakich  

narzędzi TIK korzystasz 

Jamboard – Google  

https://jamboard.google.com/d/1-xZVBFHZay6Pje_SYLG-gYRw3TIG5W9pX6Zhg3atuGg/viewer
https://jamboard.google.com/d/1-xZVBFHZay6Pje_SYLG-gYRw3TIG5W9pX6Zhg3atuGg/viewer
https://jamboard.google.com/d/1-xZVBFHZay6Pje_SYLG-gYRw3TIG5W9pX6Zhg3atuGg/viewer
https://jamboard.google.com/d/1-xZVBFHZay6Pje_SYLG-gYRw3TIG5W9pX6Zhg3atuGg/viewer
https://jamboard.google.com/d/1C5yudXCmY7gMe-9du7dekloEgHOcNwALcfjEJTwSXq0/viewer


Jamboard Google 
 Link do głównej strony Jamboard 

Tablica cyfrowa do współpracy w projektach wraz z towarzyszącymi  

aplikacjami mobilnymi i internetowymi, zaprojektowane tak, aby  

przenieść kreatywność i współpracę na wyższy poziom. W pierwotnej  

wersji przygotowana jako program obsługujący interaktywne tablice. 

 

Przykłady wykorzystania Jamboard w nowoczesnej edukacji: 

 

- wprowadzenie do nowego rozdziału, nowej lekcji - burza mózgów, 

- gromadzenie materiałów z przeprowadzonych konkursów lub wycieczek.  

- prowadzenie krótkiej ewaluacji lekcji, 

- zadania domowe, ćwiczenia zapisane w zeszycie, zamieszczone na  

tablicy w formie sfotografowanej notatki. Możliwy komentarz  

nauczyciela.                                                         

                                            Instrukcja 

https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://jamboard.google.com/


Zadanie  domowe 

Przedstaw się na jednej ze stron prezentacji  

na dysku Google 

https://docs.google.com/presentation/d/1uWCTdJA8EA-
e68z1gUaBPZvs6VKh30wLcuh9luwiELo/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1uWCTdJA8EA-e68z1gUaBPZvs6VKh30wLcuh9luwiELo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uWCTdJA8EA-e68z1gUaBPZvs6VKh30wLcuh9luwiELo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1uWCTdJA8EA-e68z1gUaBPZvs6VKh30wLcuh9luwiELo/edit?usp=sharing


Wyszukaj i zaproś do kontaktów osobę:  

 
              Janina Kowalska 



Dziękuję i do zobaczenia! 


