
e-Bezpieczna 

edukacja z eTwinning Seminarium online



Dzień 4 – 21.05.2020

Problemy i wyzwania edukacji zdalnej w 

kontekście bezpieczeństwa nauczyciela i 

ucznia, część II – bezpieczne narzędzia TIK



Problemy, które omówiliśmy 

na wczorajszym spotkaniu

❖ Współpraca dyrektor – nauczyciel, nauczyciel – nauczyciel, 

nauczyciel – uczeń

❖ Brak stabilnego łącza internetowego lub dysponowanie zbyt słabym 

sprzętem, aby prowadzić i uczestniczyć w lekcjach online

❖ Wymagania wobec nauczycieli a rzeczywistość

❖ Cyberprzemoc wobec nauczyciela

❖ Ochrona danych osobowych i wizerunku nauczyciela

❖ Pozyskiwanie zasobów do tworzenia materiałów edukacyjnych

❖ Zapewnienie uczniom dostępu do bezpiecznych narzędzi



Na czym skupimy się dziś?

Przekazywanie uczniom treści lekcyjnych – co 

zamiast lekcji on-line?

Zdalne sprawdzanie postępów uczniów – po co i w 

jaki sposób?

Problem z udowodnieniem swojej 

pracy? Są na to sposoby…



Link do Trello

Trello – tablica on-line 

(alternatywa dla Padleta)

https://trello.com/


Dlaczego Trello?

Darmowa wersja – 10 tablic (1 tablica wystarczy, aby 

zrealizować cały dział tematyczny)

Szeroki wybór darmowych szablonów

Możliwość utworzenia zespołu nauczycielskiego pracującego 

nad jedną tablicą

Opcja dodawania załączników do lekcji z zasobów 

komputera, linków, materiałów z dysków Google, OneDrive, 

Dropbox

Osoba korzystająca z planszy nie ma możliwości 

przypadkowego lub celowego usunięcia zamieszczonych 

treści



Przykładowa tablica

https://trello.com/b/Za6k5FI8/j%C4%99zyk-angielski-klasa-iii-unit-6-my-hobbies

https://trello.com/b/Za6k5FI8/j%C4%99zyk-angielski-klasa-iii-unit-6-my-hobbies


Plusy korzystania 

z tablicy on-line 

Przejrzystość - uporządkowane treści w jednym 

miejscu; nauczycielowi łatwo jest udokumentować 

swoją pracę

Elastyczność – uczeń ma dostęp do materiałów 

lekcyjnych w dowolnym momencie

Bezpieczeństwo – dostęp posiadają tylko osoby, 

którym udostępnimy link; treści może zamieszczać 

i edytować tylko nauczyciel



Genial.ly – tworzenie 

zasobów edukacyjnych

https://genial.ly/

https://genial.ly/


Możliwości w opcji darmowej

Tworzenie nielimitowanej liczby zasobów

Tryb współpracy z innymi użytkownikami

Darmowe szablony

Nielimitowana liczba wyświetleń



Co możemy tworzyć?

Prezentacje Raporty i zestawienia

Infografiki Gry (w tym escape roomy) 

Quizy Przewodniki Plansze interaktywne 

…i wiele innych ciekawych zasobów



Przykłady zasobów 

stworzonych w Genial.ly

https://view.genial.ly/5e48008b

32473f7fed9d6912/presentatio

n-dbi-2020-sp-zaborhttps://view.genial.ly/5e5eb473c1a7970

fc7d7b01c/video-presentation-be-a-

sport-summary-of-the-project

https://view.genial.

ly/5e48655932473

f7fed9e3d49/game

-end-of-carnival-

game

https://view.genial.ly/5e6fe36bcab1370f

bb899ad8/interactive-image-saint-

patricks-day-interactive-poster

Dzień Bezpiecznego Internetu - prezentacja

Podsumowanie projektu eTwinning - wideoprezentacja

Karnawał w krajach partnerskich projektu – gra edukacyjna

Dzień Świętego Patryka – plansza interaktywna

https://view.genial.ly/5e48008b32473f7fed9d6912/presentation-dbi-2020-sp-zabor
https://view.genial.ly/5e5eb473c1a7970fc7d7b01c/video-presentation-be-a-sport-summary-of-the-project
https://view.genial.ly/5e48655932473f7fed9e3d49/game-end-of-carnival-
https://view.genial.ly/5e48655932473f7fed9e3d49/game-end-of-carnival-game
https://view.genial.ly/5e6fe36bcab1370fbb899ad8/interactive-image-saint-patricks-day-interactive-poster


Zalety Genial.ly

Jedno narzędzie – wiele możliwości (prezentacje, plansze, 

gry edukacyjne, infografiki…)

Wielozadaniowość – jeden stworzony zasób edukacyjny może 

łączyć wiele różnych narzędzi

Przejrzystość i atrakcyjna forma

Elastyczność – uczeń ma dostęp do treści lekcyjnych 

w dowolnym momencie

Bezpieczeństwo – dostęp posiadają tylko osoby, którym 

udostępnimy link; uczniowie nie mają możliwości 

modyfikowania treści zamieszczonych przez nauczyciela



Ocenianie czy 

monitorowanie 

postępów 

ucznia?



Formularze Google –

bezpieczne sprawdzanie wiedzy

Link do Google Forms

https://www.google.pl/intl/pl/forms/about/


Tworzenie quizów / testów, ankiet, sondaży, arkuszy konkursowych

Przykładowy quiz 1

Przykładowy quiz 2

Przykładowy test 3

https://forms.gle/BLEJ4ftUiy3oGnEV6
https://forms.gle/USapJgpmrEj2oYdV6
https://forms.gle/5eEaUdw5N3yr4B1X6


Nie tylko test, czyli…

Bezpieczne i angażujące konkursy – utworzone 

formularze ukrywamy pod kodami QR i tworzymy z 

nich zadania konkursowe w formule escape room’u

Pozyskiwanie od członków społeczności szkolnej 

informacji zwrotnej

Ćwiczenie pisania zaproszenia, notatki, ogłoszenia

…? (pomysły uczestników kursu)



Platforma TestPortal.pl

Link do TestPortal.pl

https://www.testportal.pl/


Informacje o platformie

Możliwość tworzenia samosprawdzających się testów w 

kilka, kilkanaście minut

Możliwość zaplanowania testu z wyprzedzeniem i 

ustawienia czasu na jego rozwiązanie

Uczeń nie zakłada konta – to my decydujemy, jakie 

dane ma podać przed rozwiązaniem testu

Dostępność technologii „Uczciwy rozwiązujący”

30 dni za darmo

Opcja EDU: bezpłatnie (max 100 wyników) lub za 60 zł 

rocznie (wyniki bez limitu + raporty PDF, XLSX, CSV)



Instrukcja krok po kroku…

Jak przygotować test online?

https://www.testportal.pl/baza-wiedzy/jak-przygotowac-test-online-dla-uczniow.html


GoogleForms czy TestPortal?

Cecha GoogleForms TestPortal

Płatne? - x

Różne typy zadań? x x

Konieczność logowania 

się ucznia?

- -

Możliwość ustawienia 

automatycznej 

punktacji?

x x

Możliwość zaplanowania 

z wyprzedzeniem?

- x

Możliwość ustawienia 

czasu pisania?

x 

(z dodatkową wtyczką)

x



Jak zebrać efekty swojej 

pracy w jednym miejscu?

Plansza Genial.ly → przykłady: Prezentacja K-dron

oraz Maski Pablo Picasso

Film → przykład: Zabór

Dokumentowanie pracy w wyznaczonym miejscu na 

stronie internetowej szkoły: Szkoła Podstawowa 

im. Jana Pawła II - język angielski

Najlepsze efekty = kontakt za pomocą e-dziennika oraz innego, wybranego

lub wyznaczonego narzędzia

https://view.genial.ly/5ea16ca8075c7c0dc0e98ecf/video-presentation-k-dron
https://view.genial.ly/5ec191ee8e243b0d5a337770/interactive-image-cubistic-masks-by-students-from-zabors-primary-school
https://explee.com/video/a4b18
https://szkolawzaborze.wordpress.com/enauczanie/jezyk-angielski/


A na koniec – jeszcze trochę o 

ochronie wizerunku ☺

Bitmoji

https://www.bitmoji.com/
https://www.bitmoji.com/


Kreator 

awatarów

http://tjr.pl/

http://tjr.pl/


Zadanie:
Przykładowy materiał do pracy z uczniami

Wykorzystując przynajmniej jedno z narzędzi poznanych podczas 

wczorajszego i dzisiejszego spotkania:

1. utwórz przykładowy materiał lekcyjny do pracy ze swoimi uczniami 

2. zamieść go na swojej stronie na TwinSpace projektu



Dziękuję za uwagę ☺


