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Innowacyjne metody i narzędzia  w pracy nauczyciela 

 

Współczesna dydaktyka przywiązuje dużą wagę do rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów 

(łączących wiedzę, umiejętności i postawy odpowiednie do sytuacji). Właśnie nauczyciel jest i musi, 

nie tylko może, być odpowiedzialny za tego, za kogo przyjął z całą świadomością odpowiedzialność, 

czyli za ucznia. 

 Powinien dobrze przygotować go do wyzwań XXI wieku. Aby zrealizować zadania wychowawcze                     

i dydaktyczne, musi zastanowić się nad wyborem metod i narzędzi pracy atrakcyjnych dla 

wychowanków i dających satysfakcję osobistą. Powinien przyświecać mu cel: „Nie nudzić na lekcji 

siebie i uczniów”. Jak to zrobić? Wybrać innowacyjne metody i narzędzia  pracy! Ciągle doskonalić 

swoje kompetencje! Nadążać za rozwojem nauki i techniki oraz zmianami zachodzącymi                              

w społeczeństwie! 

Postęp technologii informacyjnej, atrakcyjność mediów i coraz łatwiejszy do nich dostęp powodują, 

że również współczesna szkoła musi stać się dla uczniów i nauczycieli miejscem atrakcyjnym, 

konkurencyjnym, przyciągającym. Dzięki upowszechnieniu się mediów elektronicznych na naszych 

oczach zmienia się cały świat. Naturalne jest, że i szkoły szukają w tym dynamicznie zmieniającym 

się świecie nowej formuły istnienia, nowej tożsamości, nowych organizacyjnych kształtów. 

Coraz częściej nauczyciele odchodzą od tradycyjnych metod (np. wykład, pogadanka, opis, 

opowiadanie, prelekcja, praca z książką), a wybierają innowacyjne metody: projekt edukacyjny,                

np. WebQuest, portfolio lub ePortfolio, drama, drzewko decyzyjne, mapa mentalna, różne odmiany 

dyskusji, metaplan, gry dydaktyczne itp. Do wymienionych powyżej metod  można zastosować 

odpowiednie narzędzia interaktywne. 

 Te metody i narzędzia można ze sobą łączyć i przekształcać. Dzięki nim zajęcia są interesujące, 

wyzwalają w uczniach otwartość i kreatywność. 
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Wybrane innowacyjne metody pracy nauczyciela 

 

Do metod aktywizujących pracę ucznia należą: 

  

Drzewko decyzyjne: 

Metoda ta jest graficznym zapisem analizy problemu mająca zastosowanie w procesie podejmowania 

decyzji w sytuacji problemowej. Można ją zastosować do wszystkich sytuacji, w których należy dokonać 

wyboru. Uczestnicy analizują cały problem. Zastanawiają się nad skutkami najróżniejszych rozwiązań, 

oceniają je pod względem przyjętych celów i wartości. 

Etapy: 

○  określenie problemu wymagającego rozważania i podjęcie decyzji, 

○  wyszukiwanie rozwiązań, 

○  znalezienie zalet i wad poszczególnych rozwiązań, 

○  wypisanie celów i wartości znaczących dla osób podejmujących decyzje, 

○  ostateczne podjęcie decyzji – uzasadnienie jej. 
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Metaplan 

Metoda ta pozwala na głębokie zbadanie omawianego zagadnienia i skłania do krytycznej analizy 

faktów, formułowania sądów i opinii. Jeżeli praca z wykorzystaniem metaplanu odbywa się w grupie, 

warto przygotować plakat, oraz określić czas dyskusji.  

Wykorzystanie metody odbywa się w 4 krokach.    

Pierwszy krok. Poszukanie odpowiedzi na pytanie: Jak jest? lub Jak było?. Odpowiedzi należy 

zapisać na karteczkach samoprzylepnych i  przykleić w lewym górnym polu w tabeli. Jest to diagnoza 

stanu aktualnego.   

Drugi krok. Poszukanie odpowiedzi na pytanie: Jak być powinno? i przyklejenie kartek w prawym 

górnym polu  tabeli. Pytanie to ma sprowokować odpowiedzi wskazujące stan,  do którego należy 

dążyć w diagnozowanym obszarze. 

Trzeci krok, to zapisanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego nie jest  tak, jak być powinno?. Karteczki z 

odpowiedziami przyklejane są w lewym dolnym polu tabeli.  Na tym etapie formułuje się przyczynami 

powstałych nieprawidłowości i błędów   

Czwarty krok, to  etap formułowania wniosków i umieszczenie  ich w tabeli . Wnioski powinny 

doprowadzić do sformułowania celów  Uwaga!   Wykorzystując karteczki samoprzylepne zapisujemy 

jedną rzecz, przyczynę na jednej karteczce.  Po każdym etapie należy uporządkować wskazane 

powody, tworząc z nich kategorie.  

  

1. JAK JEST?  

2. JAK POWINNO BYĆ? 

3. DLACZEGO NIE JEST TAK JAK POWINNO BYĆ? 

4. WNIOSKI  

 

Mapa mentalna  

 

Mapa mentalna jest graficznym sposobem zapisu informacji. Forma ta porządkuje zdobyte 

wiadomości i ułatwia zrozumienie związków, które zachodzą między nimi. 

  

SPOSÓB REALIZACJI  
 
 1. Nauczyciel dzieli klasę na kilkuosobowe grupy. Każdej z nich rozdaje duży arkusz papieru oraz 
flamastry lub kredki. 
  
2. Następnie podaje pojęcie kluczowe, na przykład „techniki plastyczne”, które uczniowie zapisują na 
środku arkusza. 
  
3. W kolejnym etapie pracy każdy uczeń w zespole podaje własne skojarzenia związane ze 
wskazanym zagadnieniem. Mogą mieć one  
różną formę, na przykład haseł lub rysunków. 
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4. Uczniowie porządkują zgromadzone informacje i rozmieszczają je na arkuszach papieru tak, aby 
utworzyły układy wzajemnych powiązań. 
  
5. Grupy kolejno przedstawiają mapy, a wybrani przedstawiciele objaśniają zawarte w nich 
wiadomości. Następnie zespoły porównują swoje notatki i w razie potrzeby je uzupełniają. 
  
6. Nauczyciel podsumowuje i ocenia pracę uczniów. 
 

Metoda projektowa 

jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i 

odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas 

pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów 

oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci 

przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego 

komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do 

planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu 

praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie 

solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które 

pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami. 

Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy: 

● Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i 

rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy 

● Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz 

także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się 

● Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb 

● Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z 

realizowanych działań praktycznych 

Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do 

których należą: 

● Zainicjowanie projektu 

● Spisanie kontraktu 

● Wybór tematu 

● Podział na grupy 

● Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu 

● Przygotowanie harmonogramu, podział pracy 

● Realizacja projektu 

● Prezentacja wyników projektu 

● Ewaluacja 
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WebQuest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii 

informacyjnej. Jej twórcą jest Bernie Dodge - Profesor Educational Technology z San Diego 

University, który zbudował ją w oparciu o założenia konstruktywizmu (kierunek w psychologii, który 

zakłada twórczą aktywność ucznia). 

Zasadniczym celem edukacyjnym WebQuest'u jest nauczenie poszukiwania informacji (w różnych 

źródłach, najczęściej w Internecie) oraz ich selekcjonowania, opracowywania, oceniania ich 

przydatności. 

Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w procesie 

nauczania dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. 

Do konstruowania WebQuest'ów można wykorzystać: 

● bloga ( możliwość komentowania webquesta przez innych, możliwość porównania go z 

webquestami - blogami o podobnej tematyce), 

● strona www (większe możliwości od bloga, publikowanie w sieci), 

● PowerPoint (slajdy łączące tekst z video, multimedialność webquesta). 

● Etapy tworzenia Webquestów 

Dla tworzenia WebQuest'ów została określona metodologia ich tworzenia oraz wewnętrzna struktura. 

 Na ową strukturę Webquest'ów składają się następujące punkty: 

● temat, 

● wprowadzenie, 

● zadania, 

● źródła, 

● ewaluacja. 

Lekcja odwrócona polega w dużym uproszczeniu: na odwróceniu kolejności.                                   

W domu się uczymy, a w szkole ćwiczymy. Uczniowie przed każdą lekcją zapoznają się z 

materiałami wskazanymi przez nauczyciela (filmiki, teksty źródłowe, ilustracje, mapy itp.). Podczas 

lekcji mogą zdobytą wcześniej wiedzę pogłębiać i utrwalać, wykonując różne ćwiczenia, czy 

dyskutując na dany temat. 

W ramach tradycyjnej (nieodwróconej) edukacji założenie jest takie, że uczniowie poznają nową 

porcję wiedzy wspólnie z nauczycielem. Następnie – jeszcze podczas lekcji i później w domu – 

wykonują ćwiczenia w celu jej utrwalenia i pogłębienia. Taka organizacja procesu dydaktycznego 

byłaby jak najbardziej skuteczna przy założeniu, że każdy uczeń jest w stanie zachować 

koncentrację i zrozumieć zagadnienie omawiane przez nauczyciela na tym samym poziomie.  
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Jednak to, jak każdy z nas się uczy, jest trochę bardziej skomplikowane. W grę wchodzą tu takie 

kwestie jak motywacja, koncentracja, zaangażowanie, różne style i tempo uczenia się, a także 

odpowiedzialność za własną naukę, które u różnych uczniów są na różnych poziomach. Metoda 

odwróconej klasy pomaga rozwiązać niektóre z problemów związanych z niedopasowaniem szkolnej 

edukacji do indywidualnych potrzeb uczniów.                                                                                                         

1. Uczeń może wybrać odpowiednią dla siebie porę na zapoznanie się z nowym materiałem (taką, w 

której będzie odpowiednio skoncentrowany). Dzięki metodzie uczeń na przykład może odkryć, że 

dużo efektywniej przyswaja nową wiedzę wieczorem. Do tego czasu miał problemy z nauką, 

ponieważ rano nie był w stanie się odpowiednio skoncentrować. Takie odkrycie może zwiększyć 

wiarę ucznia we własne możliwości.                                                                                                          

2. Nauczyciel, który tworzy lub gromadzi materiały edukacyjne, może je dopasować do różnych 

potrzeb edukacyjnych swoich uczniów. Jeśli na przykład weźmie pod uwagę style uczenia się, to inne 

materiały przygotuje dla słuchowców, a inne dla wzrokowców. 

 

INNOWACYJNE NARZĘDZIA W PRACY NAUCZYCIELA  

 

 

EDPUZZLE                                                                               

➔ wygodne narzędzie do tworzenia interaktywnych filmów; 

 

➔ wybieramy film – własny lub z szerokiej bazy dostępnych filmów a następnie możemy 

dostosować go do swoich potrzeb wybierając odpowiedni fragment, dodając do niego własną 

ścieżkę dźwiękową, notatki lub pytania w formie quizu (pytania otwarte i wielokrotnego 

wyboru); 

➔ tak przygotowany film, pomaga uczniom lepiej zrozumieć omawiane treści. 

 

  

https://edpuzzle.com/ 

 

 

https://edpuzzle.com/
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EDUCANON                                                                                     

➔ narzędzie proste w obsłudze i w pełni darmowe; 

➔ podobnie jak Edpuzzle pozwala na przygotowanie interaktywnych 

filmów; 

➔ wybieramy film, a następnie w konkretnym fragmencie                                        

filmu dodajemy teksty, wskazówki, uwagi, pytania; 

➔ możemy w ten sposób zwrócić uwagę uczniów na ważne fragmenty jak również sprawdzać jak 

rozumieją oglądane treści. 

https://www.educanon.com 

 

ZAPTION 

➔ proste w obsłudze narzędzie; 

➔  tworzymy w nim interaktywne filmy, mając możliwość ich edycji, 

przycinania, dodawania pytań wielokrotnego wyboru; 

➔ uczniowie oglądając film odpowiadają na pytania, a nauczyciel 

otrzymuje informację zwrotną, o tym kto i jak odpowiadał. 

https://www.zaption.com/ 

 

 

TED Ed 

➔ platforma filmów edukacyjnych, stworzona z myślą o uczniach 

i nauczycielach; 

➔ dzięki niej nauczyciele z całego świata opracowują materiały, 

które są świetnym urozmaiceniem lekcji lub podstawą przygotowania odwróconej lekcji; 

➔  każdy film, jaki znajdziemy na YouTube lub już gotową lekcję możemy zamienić w lekcję 

dopasowaną do naszych potrzeb; 

➔ możemy dodawać teksty, sugestie, pytania lub dodać dodatkowe materiały i linki; 

➔ ponadto, po zalogowaniu nauczyciel ma możliwość śledzenia, tego jak uczniowie odpowiadali 

na pytania. 

http://ed.ted.com/ 

https://www.educanon.com/
https://www.zaption.com/
http://ed.ted.com/
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KHAN ACADEMY  

➔  edukacyjna bezpłatna organizacja non-profit, która udostępnia bezpłatnie 

wielodziedzinową bibliotekę filmów video z krótkimi lekcjami oraz 

narzędziami pozwalające na śledzenie postępów ucznia; 

➔ z Kahan Academy uczeń może doskonalić swoje umiejętności w matematyce, 

programowaniu, naukach ścisłych, historii, sztuce, ekonomii; 

➔ misją Khan Academy jest pomoc w tym, by uczeń poznawał i mógł zrozumieć wybrane 

zagadnienia w swoim tempie i wygodnym momencie. 

 https://pl.khanacademy.org/ 

 

 

\ 

 

 

 

 

„Cyfrowy przybornik” 

 na ratunek metodom podającym 

https://pl.khanacademy.org/
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PREZENTACJE GOOGLE 

➔  edytor prezentacji online, który pozwala przedstawiać swoją pracę w sposób 

wizualny 

➔ pozwala współpracować na bieżąco z innymi osobami i przechowywać 

prezentacje online na Dysku G; 

➔ jest prosty w obsłudze 

➔  zawiera gotowe szablony prezentacji.                                        www.google.com 

 

➔  innowacyjne narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych; 

➔  treść naszej prezentacji tworzymy na zasadzie wielkiej interaktywnej mapy myśli; 

➔ dodajemy treść w postaci tekstu, filmu lub zdjęć, a następnie ustalamy kolejność wyświetlania 

elementów; 

➔ ciekawy jest efekt przechodzenie między kolejnymi elementami; 

➔  obraz się obraca, przybliża, oddala, co pozwala pokazać relacje między poszczególnymi 

częściami prezentacji; 

➔ wersja darmowa pozwala na tworzenie prezentacji, które są dostępne publicznie.     

https://prezi.com 

EMAZE 

➔  ciekawe narzędzie do tworzenia prezentacji multimedialnych online; 

➔ w swoim działaniu przypomina Prezi; 

➔ obsługa edytora jest prosta, mamy tu także możliwość zaimportowania 

prezentacji z PowerPoint; 

➔ tworzone prezentacje są interaktywne z możliwością dodania filmów i ścieżki dźwiękowej; 

➔ zyskują na atrakcyjności dzięki zastosowanym przejściom typu Zoom; 

➔ wersja darmowa jest dostępna publicznie; 

➔  gotową prezentację możemy udostępnić przesyłając link, udostępniając w portalach 

społecznościowych lub osadzić ją na swoim blogu. 

https://www.emaze.com 

 

http://www.google.com/
https://prezi.com/
https://www.emaze.com/
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POWTOON 

➔   narzędzie do tworzenia prostych animowanych prezentacji i filmów wideo; 

➔ wersja bezpłatna pozwala na stworzenie animacji max 5 minut; 

➔  taka forma prezentacji jest niewątpliwie atrakcyjna i robi większe wrażenie; 

➔ możemy skorzystać z wielu dostępnych szablonów, co ułatwia przygotowanie naszego filmu.                                                                                                                 

http://www.powtoon.com/ 

 

„Cyfrowy przybornik” 

  

na ratunek tradycyjnej dydaktyce 

                 MAPY MYŚLI  Rysunki i diagramy 

 

Y 

 

FREEMIND 

➔  wieloplatformowa aplikacja do tworzenia map myślowych, które są  

             bardzo przydatne do tworzenia różnych prezentacji w firmie lub w  

szkole; 

➔ umożliwia tworzenie schematów w formie zwijanych gałęzi mapy; 

wszystkie tworzone węzły i połączenia można oznaczać dodatkowymi  

elementami  graficznymi (na przykład ikonami); 

➔  w programie znajdziemy też zestaw najważniejszych narzędzi do tworzenia map myślowych,  

a także wbudowany menedżer atrybutów oraz funkcje łączenia/dzielenia węzłów i wstawiania  

zaszyfrowanych gałęzi; 

➔ nie zabrakło w nim też podstawowych narzędzi do zwiększania/zmniejszania czcionki,  

tworzenia ramki i opcję do automatycznego formatowania tekstu. 

 

 

 

http://www.powtoon.com/
https://szybkanauka.pro/mapa-mysli-jak-wybrac-program/
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CACCO 

Cacoo to bardzo przyjazne narzędzie umożliwiający szybkie tworzenie diagramów, 
map myśli, makiet. Pozwala na współpracę online z innymi użytkownikami. Wersja 
darmowa pozwala na stworzenie 25 diagramów. 

  

https://cacoo.com/ 

 

 

 

PIKTOCHART 

➔ Proste i intuicyjne narzędzie do tworzenia infografik. 

Mamy tu do wyboru kilka rodzajów infografik – plakaty, 

raporty, prezentacje – i w każdym z nich dostępnych jest 

kilka gotowych szablonów.  

➔ Można też od podstaw stworzyć własną grafikę. Bogata 

biblioteka elementów takich jak tła, ikony, zdjęcia, mapy, 

wektory i wykresy pozwala na szybkie i proste tworzenie profesjonalnie wyglądających 

infografik.  

➔ Gotową infografikę można zapisać do pliku JPEG, PNG. Można także podzielić się nią z 

innymi za pośrednictwem takich platform społecznościowych jak Facebook, Twitter, Pinterest 

czy Google+. 

piktochart.com 

CREATELY 

➔ Creately to aplikacja do tworzenia diagramów, schematów blokowych, map myśli, makiet. 

➔ Umożliwia współpracę online z innymi użytkownikami.

 

  

creately.com 

 

https://cacoo.com/
http://piktochart.com/
http://creately.com/
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MINDOMO 

Narzędzie do tworzenia map myśli. W darmowej wersji możemy wykonać 3   mapy. 

 www.mindomo.com 

 

 

 

GLIFFY              Zaawansowane narzędzie do tworzenia diagramów, prezentacji 

struktur organizacyjnych, algorytmów, map stron www. Działa także 

jako rozszerzenie do przeglądarek internetowych. W wersji darmowej 

możemy wykonać 5 diagramów. 

www.gliffy.com 

 

 

 

RYSUNKI GOOGLE 

➔  Rysunki Google to bardzo proste narzędzie do tworzenia rysunków, diagramów 

itp.  

➔ Pozwala na udostępnianie dokumentów i pracę nad nimi w kilka osób. 

 www.google.com 

https://www.mindomo.com/
https://www.gliffy.com/
https://www.google.com/intl/pl_pl/drive/
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Metoda projektu jest 

sposobem na pełne 

zaktywizowanie uczniów. 

Cyfrowa przestrzeń 

sprzyja aktywności, 

oferuje wsparcie  dla 

metody projektu 

(np.WEBQUEST) 

 

Narzędzia do tworzenia testów i quizów 

 

KAHOOT 

➔ wyjątkowe narzędzie do tworzenia i przeprowadzania interaktywnych 

quizów, prowadzenia dyskusji i badań; 

➔ prosty w obsłudze i powszechnie dostępny – działa w przeglądarce internetowej na 

wszystkich urządzeniach mobilnych; 

➔  po każdym quizie widzimy wyniki uczniów i możemy je pobrać w postaci arkusza 

kalkulacyjnego; 

➔  dodatkowym atutem jest ogromna baza gotowych quizów, które można wykorzystać 

na swoich zajęciach. 

  

getkahoot.com 

QUIZIZZ

 

 
➔ darmowa platforma umożliwiająca tworzenie i przeprowadzanie quizów; 

➔ do zabawy wykorzystuje się podobnie jak w Kahoot urządzenia mobilne; 

➔ prosta obsługa, ciekawy interfejs, motywujące grafiki sprawiają, że quizy wywołują 

pozytywne reakcje i mnóstwo emocji.                                             quizizz.com 

http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=743&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
https://getkahoot.com/
http://quizizz.com/
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 Formularze google 

➔ narzędzie do tworzenia formularzy – ankiet, testów i quizów wchodzące w skład dysku 

Google; 

➔ pozwala na udostępnianie dokumentów i pracę nad nimi w kilka osób. 

HTTPS://DRIVE.GOOGLE.COM 

ŚRODOWISKO GOOGLE 

 

QUIZLET 

➔ Darmowa platforma do tworzenia fiszek online. Można korzystać z już gotowych zestawów lub 

tworzyć swoje. 

➔ Aplikacja daje nam możliwość uczenia się zestawów na 4 różne sposoby lub 

ćwiczenia w formie gry wygenerowanej z naszego zestawu.  

➔ Bardzo przydatne narzędzie do nauki słówek 

  

QUIZLET.COM 

 

 

 

 

https://drive.google.com/
http://quizlet.com/
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LearningApps 

Darmowa, prosta w obsłudze platforma do tworzenie prostych aplikacji edukacyjnych. Platforma 

umożliwia tworzenie klas, udostępnianie uczniom własnych 

aplikacji a także monitorowanie działań uczniów. Mamy tu duży 

wybór interaktywnych zabaw i gier edukacyjnych (krzyżówki, 

testy, quizy, zabawy pamięciowe i słowne). Gry można tworzyć i przechowywać na platformie jako 

prywatne, lub publiczne. Można też korzystać z gotowych gier opublikowanych przez innych 

użytkowników. Duża baza gotowych 

aplikacji przydatnych we wczesnej edukacji.  learningapps.org 

 

 

 

 

CYFROWE NARZĘDZIA DO DZIELENIA I UDOSTĘPNIANIA SWOICH PRAC 

 

 

DROPBOX 

 

➔ Dropbox ułatwia proces archiwizacji danych znajdujących się na komputerze, ich późniejszą 

synchronizację oraz udostępniania online innym osobom.  

➔ Przydatne narzędzie do pracy grupowej. 

  

www.dropbox.com 

PADLET 

 

➔ Można zamieszczać na niej adresy stron internetowych, 

obrazki, zdjęcia.  

➔ Pomaga w porządkowaniu, zbieraniu i dzieleniu się 

zebranymi informacjami.  

➔ Narzędzie bardzo proste w obsłudze i w polskiej wersji 

językowej. 

https://pl.padlet.com/ 

https://learningapps.org/
http://www.dropbox.com/
https://pl.padlet.com/
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➔ Serwis społecznościowy przeznaczony do kolekcjonowania i porządkowania 

zebranych materiałów wizualnych. Tablice, na których gromadzimy nasze 

materiały i kreatywne pomysły można podzielić zgodnie ze swoimi 

zainteresowaniami lub prowadzonymi projektami. 

 

   www.pinterest.com 

 
 
 
 
 
 
 
GOOGLE DRIVE 
 
Google drive umożliwia pracę w chmurze – przechowywanie zdjęć, 

dokumentów, projektów, rysunków, nagrań czy filmów. Zawiera darmowy  

edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do tworzenia prezentacji, 

formularzy (ankiet i quizów). Pozwala na udostępnianie dokumentów                                              

i pracę nad nimi w kilka osób. 

 

PENZU 

Narzędzie do tworzenia własnych ilustrowanych dzienników lub internetowego 

pamiętnika. Mamy tu możliwość wspólnego edytowania dokumentów i 

wstawiania obrazków. Ciekawe, proste w obsłudze narzędzie wspierające 

uczniów w rozwijaniu umiejętności pisania i redagowania tekstów. 

  

https://penzu.com 

 

 

 

 

http://www.pinterest.com/
https://penzu.com/
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NARZĘDZIA DO TWORZENIA I OBRÓBKI  ZDJĘĆ, GRAFIK FILMÓW 

PIXLR EDITO 

 

 

Pixlr Editor to wygodny program do 

tworzenia i obróbki zdjęć i grafiki 

działający w przeglądarce www.   Jego 

zaletą jest to, że pozwala na 

zaawansowaną obróbkę fotografii bez 

konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jeśli potrzebujesz przerobić obrazek, 

grafikę lub zdjęcie, dzięki Pixlr Editor możesz zrobić to online korzystając z każdego komputera 

posiadającego połączenie z internetem. 

  

http://pixlr.com/editor/ 

 

PIZAP 

PiZap to bardzo prosty edytor zdjęć. Narzędzie to umożliwia pracę nad jednym 

zdjęciem, pozwala także wykonać kolaże. Mamy tu do wyboru szereg narzędzi edycyjnych – 

możemy zmieniać nasycenie i natężenie barw, tworzyć efekty rozmycia, dodawać teksty, dymki, 

emotikony i ramki. Dzięki PiZap możemy także wykonać memy. Nasze zdjęcie zapisujemy na dysk 

lub udostępniamy do wybranego serwisu społecznościowego. Zaletą PiZap jest fakt, że nie musimy 

się rejestrować, aby edytować zdjęcia. 

http://pizap.com/ 

 

CANVA 

Canva to bardzo proste narzędzie do tworzenia grafik online. 

Strona udostępnia wiele darmowych szablonów i graficznych 

elementów, dzięki którym można stworzyć profesjonalny plakat, 

obrazek, prostą infografikę, ogłoszenie, projekt okładki, czy inny 

element graficzny np. kartkę urodzinową. Bardzo przydatne 

narzędzie w tworzeniu grafik do mediów społecznościowych 

http://pixlr.com/editor/
http://pizap.com/
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(Facebook cover, Facebook post, Twitter post, Instagram post). Gotowy obraz możemy pobrać 

w wersji do internetu lub do druku. 

  

https://www.canva.com/ 

 

PIXTELLER 

Pixteller, czyli powiedz to obrazem. Kolejne narzędzie do tworzenia grafik online. 

Umożliwia wykonanie grafik w formie plakatów, banerów, grafik na portale 

społecznościowe. Tworząc swoje grafiki możemy wykorzystać te, które zostały 

wykonane przez innych użytkowników i w prosty sposób je modyfikować dodając swoje zdjęcia i 

teksty. Gotową grafikę możemy udostępnić w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, 

Pinterest, Google+ lub zapisać na dysku). 

 http://www.pixteller.com/ 

TAGUL 

Proste i przyjazne narzędzie do tworzenia chmur tagów. Po 

wpisaniu haseł, które mają być wykorzystane, można wybrać układ 

chmury, czcionki, kolory, układ słów oraz animację. Stworzoną 

chmurą tagów można podzielić się z innymi, zapisać w postaci pliku 

graficznego (png) lub umieścić na stronie. W wersji premium 

możliwość zapisania w większej rozdzielczości i w pliku eps. 

                                                                                                                                          https://tagul.com/ 

 

THINGLINK 

To doskonałe narzędzie, które umożliwia tworzenie interaktywnych zdjęć. Do wybranego 

zdjęcia możemy dodać opis, który wyświetli się w dymku, podłączyć film, muzykę lub link 

do dowolnej strony. 

 Narzędzie to świetnie nadaje się do tworzenia interaktywnych plakatów, relacji z wycieczek czy 

wydarzeń szkolnych. Thinglink umożliwia założenie klasy i dodanie do niej 100 uczniów. 

  

https://www.canva.com/
https://www.canva.com/
http://www.pixteller.com/
https://tagul.com/
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www.thinglink.com 

 

 

 

WEVIDEO 

WeVideo pozwala stworzyć film z własnych materiałów, filmów i zdjęć.  

Mamy możliwość pobrania materiałów z dysku lub popularnych serwisów 

takich jak Facebook, Flickr, Picasa, Dropbox. Wszystkie elementy 

możemy edytować, przycinać dodawać teksty i dźwięk. Do dyspozycji 

mamy bibliotekę 50 utworów muzycznych. W bezpłatnej wersji możemy 

stworzyć i opublikować maksymalnie 5-minut filmów miesięcznie. 

 https://www.wevideo.com/ 

 

FLIPOGRAM 

Flipagram to aplikacja, która pozwala użytkownikowi na tworzenie 

krótkich filmów video ze zdjęć i muzyki, którą ma on w swoim telefonie 

czy tablecie. To narzędzie z pewnością spodoba się uczniom. 

 http://flipagram.com 

 

 

NARZĘDZIA DO PLANOWANIA SPOTKAŃ, KALENDARZE, NOTATKI, 

ORGANIZERY, ZAKŁADKI 

 

 

 

DOODLE 

http://www.thinglink.com/
https://www.wevideo.com/
http://flipagram.com/
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Jest to narzędzie do planowania spotkań. Ułatwia znajdowanie terminów pasujących wszystkim 

osobom, które planują wspólne spotkanie. Automatycznie dodaje terminy do Twojego 

kalendarza. 

doodle.com/p 

l 

EVERNOTE 

Evernote pozwala udostępniać notatki i zdjęcia oraz 

organizować i wyszukiwać dane. Użytkownik może 

tworzyć notatki, zapisywać strony internetowe, a także 

zdjęcia z telefonu komórkowego oraz tworzyć listy 

zadań i nagrywać wiadomości głosowe. 

evernote.com/intl/pl 

 

 

KALENDARZ GOOGLE 

Darmowy kalendarz online pozwala łatwo śledzić wszystkie 

ważne wydarzenia w jednym miejscu. Wersja desktop 

zintegrowana jest z telefonem (Android, iOS). 

  

Wizualny harmonogram ułatwia planowanie codziennych 

czynności. Kalendarz powiązany z mapami Google. 

  

www.google.com/intl/pl/calendar 

 

http://doodle.com/pl
http://doodle.com/pl
https://evernote.com/intl/pl/
http://www.google.com/intl/pl/calendar/about/
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GOOGLE KEEP 

Google Keep to proste i wygodne narzędzie pozwalające tworzyć notatki 

tekstowe, listy z możliwością odhaczenia pozycji, dodawać zdjęcia, linki. 

Udostępniając swoje notatki innym pracujemy nad nimi w czasie rzeczywistym. 

Możemy dodawać przypomnienia czasowe lub przypomnienia oparte na 

lokalizacji. Kolorowy design ułatwia przeglądanie. 

https://keep.google.com/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://keep.google.com/
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