
 

Sprawozdanie z udziału w zagranicznym kursie metodycznym 

„How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your 

Clasroom” w ramach projektu – Międzynarodowa szkoła 

realizowanego w ramach programu Erasmus+  . 
  

   Uczestniczkami zagranicznej mobilności w projekcie pt. „How to use Tablets, 

Educational Apps and Social Media in your Clasroom”  były  trzy nauczycielki 

z  VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, 

realizowanego w ramach programu Erasmus+ akcji KA1 – Mobilność szkolnej 

kadry edukacyjnej. Pani Marta Danilczyk – nauczycielka języka polskiego, pani 

Małgorzata Dakowicz – nauczycielka informatyki oraz pani Ewelina 

Ramotowska- nauczycielka języka angielskiego odbyły kurs w dniach od 6 do 17 

czerwca 2022 w Walencji w LAB School  of Art Design and New Media.  

W wyżej wymienionym kursie uczestniczyli nauczyciele i nauczycielki                     

z Niemiec, Rumunii, Bułgarii, Polski, Francji, Słowenii, Włoch oraz Finlandii. 

Kurs w całości poświęcony był rozwojowi umiejętności technologicznych              

z zakresu wykorzystywania aplikacji oraz platform w procesie edukacyjnym.      

W pierwszym tygodniu grupa szkoleniowa liczyła 10 osób, w drugim 14, co 

stworzyło szansę wymiany doświadczeń, prowadzenia dyskusji na różne tematy 

dotyczące szkolnictwa i edukacji oraz poszerzenia horyzontów. Kurs 

zorganizowany został przez Europass Teachers Academy, którego siedziba 

znajduje się we Florencji (Włochy).  

Mocną stroną kursu była różnorodność ciekawych materiałów szkoleniowych, 

przydatność przedstawianych narzędzi edukacyjnych oraz sposób prowadzenia 

zajęć przez wykładowców, którzy posiadali wysokie kompetencje, byli 

kreatywni i entuzjastycznie nastawieni do uczestników kursu. W trakcie 

szkolenia panowała miła atmosfera, co przyczyniło się również do podniesienia 

efektywności pracy kursantów.  

 

 



Tematyka kursu była następująca:  

- metody integrujące 

- platforma Trello – zapoznanie z platformą, zastosowaniem i praktyczna nauka 

używania platformy 

- używanie aplikacji Quizzes w procesie edukacyjnym - zapoznanie z aplikacją, 

zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

- używanie aplikacji Tresure Hunt w procesie edukacyjnym - zapoznanie z 

aplikacją, zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

- używanie aplikacji Goosechase w procesie edukacyjnym - zapoznanie z 

aplikacją, zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

- używanie aplikacji Thinglink w procesie edukacyjnym - zapoznanie z 

aplikacją, zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

 - zapoznanie się z ustawieniami smartfonów nowej generacji 

- dzielenie się wiedzą – wspólne tworzenie materiałów na poznanych 

aplikacjach, wymiana materiałów 

- wykorzystanie YouTube’a w procesie edukacyjnym 

- nauka tworzenia filmów edukacyjnych i innych pomocy edukacyjnych video 

- wykorzystanie platformy TedTalk w procesie edukacyjnym 

- używanie aplikacji Improvisa w procesie edukacyjnym - zapoznanie z 

aplikacją, zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

- używanie aplikacji Flipgrid w procesie edukacyjnym - zapoznanie z aplikacją, 

zastosowaniem i praktyczna nauka używania aplikacji 

- zapoznanie się z podstawami kodowania 

 

Zajęcia kładły nacisk na praktyczne wykorzystanie platform i aplikacji, 

obejmowały praktyczne warsztaty szkoleniowe z wykorzystaniem technologii 

informatycznych w nauczaniu. Szkolenie podsumowano grupowymi 



prezentacjami oraz wypełnieniem ankiet ewaluacyjnych. Ostatnie zajęcia 

poświęcono strategiom upowszechniania projektów oraz wymianie doświadczeń.  

Po powrocie z Walencji nauczycielki podzieliły się zarówno z nauczycielami, jak 

i z uczniami naszego liceum doświadczeniem z kursu. Przygotowały                                    

i udostępniły kadrze nauczycielskiej opracowane materiały. Planowane jest 

również szkolenie przez nie innych nauczycieli z poznanych aplikacji i platform. 

Udział w kursie miał niewątpliwie ogromny wpływ na podniesienie kwalifikacji 

zawodowych oraz umiejętności lingwistycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności 

zostaną wykorzystane w praktyce. 

 

 

 

 

 

 

 


