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Moduł 5 – Treści i Programy  
 

Rola i oczekiwania względem kadry dydaktycznej ulegają ciągłym zmianom. Jedną 
z ważnych nowych ról nauczycieli / trenerów jest organizowanie wirtualnego 
środowiska uczenia się. Dzięki zwiększeniu dostępności, uczenie się  
z wykorzystaniem technologii cyfrowych zapewnia elastycznośd czasową, 
wpływa na rozwój kompetencji cyfrowych uczniów. Dlatego w tym module 
zapoznasz się z zasadami korzystania z nowych technologii cyfrowych w takich 
obszarach, jak dostarczanie zasobów i materiałów edukacyjnych, stosowanie 
odpowiednich strategii nauczania, czy wspieranie procesu indywidualizacji 
uczenia się.  

Opis 
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Moduł 5 – Treści i Programy 

Wiedza (on/ona zna i rozumie) 
• Korzyści z zastosowania nowoczesnych technologii wynikające dla 

treści i programów nauczania  
• Innowacyjne źródła i zasoby cyfrowe, które można wykorzystad w 

procesach nauczania i uczenia się  
• Zasady korzystania z repozytoriów cyfrowych treści i zasobów 
 
Umiejętności (on/ona potrafi) 
• Dobierad (odpowiednio do celów edukacyjnych, treści, grupy 

odbiorców itp.) i użytkowad narzędzia oraz rozwiązania  
zapewniające atrakcyjnośd, interaktywnośd, dostępnośd materiałów 
edukacyjnych 

• Współtworzyd cyfrowe treści  
• Modyfikowad programy i treści edukacyjne oparte na systemie 

przedmiotowym 
• Zapewnid realizację kursów online 
• Przeprowadzad okresowe przeglądy programów nauczania 

(aktualizowad je) 
• Wykorzystywad i promowad  otwarte zasoby edukacyjne 

Postawy (on/ona jest gotowy) 
• Docenid znaczenie narzędzi cyfrowych w pracy 

nauczycieli/  trenerów 

• Docenid znaczenie narzędzi cyfrowych dla uczniów w 
procesach uczenia się 

• Wprowadzad treści i narzędzia cyfrowe do swojej pracy 
dydaktycznej  

• Promowad innowacyjne myślenie 
• Zachęcad uczniów do rozwijania kompetencji cyfrowych 

Efekty uczenia się 



 
Moduł 5 – Treści  

i Programy 
 
 

Zawartość modułu 
 

1. Wprowadzenie - współczesne treści 
kształcenia - ewolucja i potrzeba bycia bardziej 
zorientowanym cyfrowo.  

2. Digitalizacja treści (przykłady narzędzi) 

3. Cyfryzacja programów nauczania 
(w tym: platformy informatyczne tworzące 
wirtualną przestrzeń dla nauczycieli i uczniów, 
wspierające cyfryzację programów; 
interaktywne kalendarze, spotkania on-line, 
materiały edukacyjne w chmurze) 

4. Podsumowanie 
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Jak zmienić sposób myślenia  
i działania w procesach edukacyjnych? 

Źródło: pixabay.com  

Treści cyfrowe  
Pandemia znacznie przyspieszyła proces cyfryzacji edukacji. 

 

Stały i dynamiczny rozwój technologii, powszechny dostęp do 
Internetu oraz presja ciągłych zmian doskonalących -  to główne 
czynniki  przekształcające współczesne procesy nauczania. 

Edukacja staje zatem przed wyzwaniem cyfryzacji treści.  

W tej części prezentacji przedstawimy założenia koncepcji 
otwartych zasobów edukacyjnych, w szczególności w aspekcie 
cyfryzacji treści, a także przykładowe formy i narzędzia 
niezbędne do cyfrowej transformacji. 

Cyfrowe wyzwanie szkół: ewolucja i perspektywy 
wywiad z Benem Robertsem Group Chief Technology and Innovation Officer, 
Liquid Telecom 

https://www.engineeringnews.co.za/article/the-evolution-of-education-from-the-classroom-to-the-digital-world-where-to-from-here-2020-12-07/rep_id:4136


Rewolucja edukacji 
cyfrowej 

1. Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–2027. Priorytety: 
• Wspieranie rozwoju wysoce efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej 

• Poprawa kompetencji i umiejętności cyfrowych właściwych w dobie transformacji cyfrowej 

2. Trendy transformacji cyfrowej w edukacji:  
• zwiększenie dostępności,  

• indywidualizacja podejścia do nauki,  

• tworzenie wirtualnej rzeczywistości,  

• korzystanie z aplikacji w chmurze,  

• włączenie Internetu rzeczy do środowiska szkolnego,  

• zapewnienie bezpieczeostwa urządzeo cyfrowych,  

• nauczanie obywatelstwa cyfrowego i wykorzystanie Big Data. 

 

 

 

 

 

Źródło: istockphoto.com 

Citizenship education in the global digital age 

Bring on the learning revolution! | Ken Robinson 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381534
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4


Przygotowując treści cyfrowe, 
weź pod uwagę: 

Źródło: pixabay.com 

• Charakterystykę celów 

• Specyfikę uczestników procesu edukacyjnego  

• Rodzaje wykorzystywanych metod nauczania 

• Możliwości techniczne 

• Poziom kompetencji cyfrowych 

• Koszty (za darmo czy komercyjnie) 

• Inne czynniki (jakie?) 
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Eleven Brand-New Teaching Methods Inspired by the 
Digital Era 

Creating Online Learning Modules 

https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://medium.com/eurekly/eleven-brand-new-teaching-methods-inspired-by-the-digital-era-7775d058e4f8
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/
https://ecampusontario.pressbooks.pub/aguideforbusyeducators/chapter/creating-online-learning-modules/


Jak tworzyć cyfrowe treści? 

Źródło: istockphoto.com 

• Dotrzyj do uczniów za pomocą filmów wideo 
(korzystając z takich kanałów jak np. 
StorylineOnline czy Khan Academy) 

• Dodaj materiał audio (za pomocą programów 
takich jak np. Audacity lub GarageBand) 

• Twórz własne edukacyjne obrazy cyfrowe (np. 
tworząc mapę burzy mózgów, oś czasu lub 
diagram fabularny za pomocą Google Drawings 
lub Canva) 

• Stwórz grę ze swojej treści cyfrowej (za pomocą 
programów takich jak np. Kahoot, Quizlet czy 
Edpuzzle) 

• Pozwól uczniom wybrad 

• Stwórz treśd cyfrową w zespole 
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Six ways to create digital education content 

An Investigation of Using Video vs. Audio for Teaching Vocabulary  

https://hapara.com/blog/six-ways-to-create-digital-education-content/
https://www.researchgate.net/publication/275544229_An_Investigation_of_Using_Video_vs_Audio_for_Teaching_Vocabulary


Rodzaje treści cyfrowych (przykłady) 

• Moduły szkoleniowe online/kursy e-learningowe 

• Prezentacje PowerPoint 

• Otwarte e-podręczniki 

• Filmy wideo 

• Tutoriale 

• Infografiki 

• Inne (np. screencasty - nagrywanie ekranu, fora dyskusyjne, współdzielone dokumenty - sytuacja 
problemowa przedstawiana jest w postaci strony HTML, a uczestnicy opracowują wspólne 
rozwiązanie we współdzielonym dokumencie lub przy pomocy narzędzi komunikacyjnych, takich 
jak czat tekstowy, telefonia internetowa (VoIP), wideokonferencje) 

 

Źródło: pixabay.com 
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Moduły szkoleniowe online/ 
kursy e-learningowe 

• Platforma edukacyjna pełni rolę mediatora, który umożliwia przekazywanie wiedzy i umiejętności 
z wykorzystaniem komputerów i sieci informatycznych. 

• Elementy optymalnych modułów nauczania online: optymalna długośd, umiejętna ocena zdobytej 
wiedzy, interaktywne treści, włączenie elementów gamifikacji i uspołecznienie procesu 
nauczania. 

• Model ADDIE w tworzeniu modułu edukacyjnego: z ang.: Analyze (określenie, czego potrzebujesz 
w swoim module), Design (stworzenie mapy wyglądu modułu), Develop (tworzenie modułu na 
dowolnej platformie, którą wybierzesz), Implement (aktywowanie modułu dla uczniów) oraz 
Evaluate (przyjrzenie się temu, co działa, co nie działa i jak można to poprawid). 
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Źródło: pixabay.com 



Platformy e-learningowe 
• Typy platform e-learningowych 

⮚  Platformy open source: platformy edukacyjne dostępne bezpłatnie, których kod źródłowy (np. 
HTML / CSS) jest znany i może byd dowolnie modyfikowany przez programistę. Do tego typu 
platform e-learningowych należą: Moodle, LMS WordPress, Ilias, Claroline. 

⮚Platformy komercyjne: płatne platformy edukacyjne, których producent gwarantuje wsparcie 
techniczne (m.in. szkolenia z obsługi, pomoc w administracji). Do najpopularniejszych platform e-
learningowych tego typu należą: Fronter, Blackboard i WebCT. 

⮚Platformy tworzone indywidualnie: są to systemy informatyczne przeznaczone do realizacji 
procesu dydaktycznego konkretnej szkoły. Przykłady: SAS, EDU, CENO PG. 

• Zalety platform edukacyjnych online: ekonomiczny wybór, elastycznośd, wygoda i dopasowanie 
do każdego stylu uczenia się. 

Źródło: pixabay.com 
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How to Create Online Learning Modules For Your School District 

https://www.youtube.com/watch?v=STclg_n9i6w


01 

02 

Otwarte zasoby 
edukacyjne 

Opierają się na założeniu, że materiały cyfrowe ułatwiają 
dzielenie się treściami edukacyjnymi  
oraz ich ponowne wykorzystanie 

Według UNESCO, otwarte zasoby edukacyjne to wszelkiego 
typu materiały do nauki, nauczania i badao, które znajdują się 
w domenie publicznej lub są objęte prawami autorskimi, które 
zostały udostępnione na otwartej licencji i które pozwalają na 
bezpłatny dostęp, ponowne wykorzystanie, modyfikację, 
adaptację i rozpowszechnianie przez innych. 

12 

Explore. Create. Collaborate. 
Open Educational Resources 
State Policies & Practices 

https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.oercommons.org/
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf
https://www.setda.org/wp-content/uploads/2022/06/SETDA-OER-State-Policies-Practices-June2022.pdf


Inne popularne platformy edukacyjne 
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EdApp LMS online platform 

Google Classroom 

Udemy School 

WizIQ 

edX 

 BlackboardLearn Coursera 

Skillshare 

Thinkific 

LinkedIn Learning 

GoToTraining 

Trainual 

Źródło: pixabay.com 

https://www.youtube.com/watch?v=OzcHcyI_Lyk
https://www.youtube.com/watch?v=OzcHcyI_Lyk
https://www.youtube.com/watch?v=OzcHcyI_Lyk
https://edu.google.com/intl/pl/workspace-for-education/classroom/
https://edu.google.com/intl/pl/workspace-for-education/classroom/
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US
https://www.udemy.com/?persist_locale=&locale=en_US
https://www.wiziq.com/
https://www.edx.org/
https://www.blackboard.com/en-apac/teaching-learning/learning-management/blackboard-learn
https://www.coursera.org/
https://www.skillshare.com/
https://www.thinkific.com/
https://www.linkedin.com/learning/
https://www.goto.com/training
https://trainual.com/


PowerPoint 
• PowerPoint to program do tworzenia prezentacji ze slajdów, który jest częścią Office 365. 

• PowerPoint jest skutecznym narzędziem edukacyjnym do nauczania i dostarczania cyfrowych 
materiałów. 

• PowerPoint oferuje wiele możliwości wykorzystania w e-learningu: szablony, motywy, style, 
grafiki, animacje, hiperłącza. 
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Źródło pixabay.com 

How to Convert Your PowerPoint to an eLearning Module 

How to Convert Your PowerPoint to an eLearning Module: How to Use PowerPoint to Build 
Graphics for E-Learning Courses 

Does PowerPoint enhance learning? 

https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.ispringsolutions.com/blog/convert-powerpoint-to-elearning
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.youtube.com/watch?v=ruZsohZej0Q
https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/A28377441F70A04C6076E38105A0BD68/S148180350000186Xa.pdf/does-powerpoint-enhance-learning.pdf


Podręczniki cyfrowe 

• Podręczniki cyfrowe, nazywane również e-podręcznikami lub podręcznikami online, są cyfrową 
wersją podręczników drukowanych, zwykle wyposażoną w większą liczbę funkcji. 

• Zalety e-podręczników: Zazwyczaj taosze niż podręczniki drukowane, wspierane przez większośd 
nauczycieli i uczniów, lżejsze i mniejsze niż podręczniki drukowane, poprawiają wyniki testów 
standardowych, mogą pomieścid większe ilości treści, nie wywierają negatywnego wpływu na 
środowisko (oszczędnośd zasobów leśnych), zwiększają interaktywnośd oraz kreatywnośd uczniów. 
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Źródło: pixabay.com 

10 Benefits of Adopting a Digital Textbook 

Textbooks – basic information 

E-Textbooks vs. Regular Textbooks 

https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://edynamiclearning.com/10-benefits-of-adopting-a-digital-textbook/
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.ecampus.com/etextbooks
https://www.bestcolleges.com/blog/e-textbooks-vs-regular-textbooks/
https://www.bestcolleges.com/blog/e-textbooks-vs-regular-textbooks/
https://www.bestcolleges.com/blog/e-textbooks-vs-regular-textbooks/


Materiały audio/wideo  
1. Materiały audio i wideo mogą byd wykorzystane do wzbogacenia zasobów e-learningowych 

poprzez pokazanie rzeczywistych scenariuszy, wyjaśnienie koncepcji, obserwację grup 
społecznych i działanie skłaniające do dyskusji. 

2. Zalety wykorzystania materiałów audio i wideo na lekcjach: 

⮚oferują zróżnicowane techniki nauki; 

⮚pomagają uprościd i wyjaśnid złożone problemy; 

⮚są dostępne dla uczniów tak często, jak tego potrzebują; 

⮚pozwalają uczniom uczyd się we własnym tempie, z możliwością natychmiastowego odtwarzania, 
przewijania i zatrzymywania materiałów; 

⮚zmniejszają liczbę często zadawanych przez uczniów pytao; 

⮚mogą byd ponownie wykorzystywane. 
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Using audio and video for educational purposes 

Źródło: pixabay.com 

https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf


Sposoby wykorzystania plików audio (1) 
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Typ pliku Przykłady wykorzystania 

Podcasty dla każdego rozdziału Cotygodniowe aktualizacje dotyczące 

sprawdzianów, zadao, kluczowych terminów, 

bieżących problemów 

Wywiady z ekspertami w danym temacie Jako główne źródła informacji lub jako dodatek 

Nagrywanie komentarzy i uwag dla 

uczniów 

Jako uzupełnienie pisemnego komentarza lub 

zastępstwo 

Nagrania tworzone przez uczniów Jako element działao ucznia lub do rejestracji 

dowodów nauki 

Nagrania wykładów publicznych Mogą byd wykorzystanie z nowym znaczeniem 

dla różnych kontekstów i przedmiotów 

Dyskusje internetowe na żywo Pomiędzy dwoma lub więcej osobami 



Sposoby wykorzystania plików wideo (2) 
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Cel dydaktyczny Przykłady wykorzystania 

Prezentowania eksperymentów lub sytuacji eksperymentalnych Sodium (version 1) - Periodic Table of Videos 

Zilustrowanie abstrakcyjnych zasad za pomocą specjalnie 

skonstruowanych modeli fizycznych 

What's In A Candle Flame? 

Zilustrowanie zasad odnoszących się do przestrzeni 

trójwymiarowej 

Interactive model of tetragonal perovskite structure 

Użycie animowanych, zwolnionych lub przyspieszonych filmów 

wideo w celu pokazania zmian zachodzących  w czasie 

Does a Falling Slinky Defy Gravity? 

Przedstawienie procesów podejmowania decyzji Conflicts in the Workplace: Sources & Solutions 

Zmiana postaw uczniów poprzez prezentację materiału z innej 

perspektywy 

Tough Guise: Violence, Media and the Crisis in 

Masculinity 

Przedstawienie metod i technik działania lub wykonywania 

czegoś 

Science of Golf: Physics of the Golf Club 

Interpretacja przedstawieo artystycznych Leroy Curwood & Zoe Marsh Choreography - 'Brother' Matt 

Corby 

Pokazanie praktycznych działao A notched-bar impact test of aluminium 

Synteza lub podsumowanie informacji istotnych dla kursu Lecture Summary - Video Template for Professors 

Źródło: https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=YvSkXd_VVYk
https://www.youtube.com/watch?v=a7_8Gc_Llr8
https://www.youtube.com/watch?v=0-P4jS63Dh0
https://www.youtube.com/watch?v=uiyMuHuCFo4
https://www.kanopy.com/en/product/51600?vp=deakin
https://www.kanopy.com/en/product/216726?vp=deakin
https://www.kanopy.com/en/product/216726?vp=deakin
https://www.youtube.com/watch?v=-_WZYKGlDvY
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=-OUOFa3g8yM
https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E
https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E
https://www.youtube.com/watch?v=vHkwq_2yY9E
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE
https://www.youtube.com/watch?v=9C7mG83FjKE


Tutoriale 
1. Definicja: szkolenia lub samouczki online (tzw. tutoriale) to bardzo korzystna forma nauczania na 

odległośd, w której informacje edukacyjne dostarczane są przez Internet 

2. Rodzaje tutoriali:  

• tutoriale oparte na dyskusji - koncentrują się na głębszej analizie treści kursu poprzez dyskusje i debaty, 

• tutoriale rozwiązywania problemów - stosowane głównie w matematyce, naukach ścisłych i inżynierii. 
Koncentrują się na procesach rozwiązywania problemów liczbowych, 

• tutoriale powtórkowe z odpowiedziami na pytania - uczniowie zadają pytania dotyczące treści kursu i zadao, 
powtarzają kluczowe treści kursu w ramach przygotowania do testów oraz utrwalają zdobytą wiedzę w 
obecności nauczyciela. 
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Źródło: pixabay.com 

Getting started with online tutorials 

https://www.youtube.com/watch?v=yXcsSBaScH4


Infografiki 

• Infografiki to narzędzia do wizualizacji danych — takie jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe i 
osie czasu. 

• Infografiki mogą pomóc uczniom w lepszym zrozumieniu i zapamiętaniu dużej ilości informacji. 

• Istnieje dużo narzędzi do tworzenia infografik, np.: PowerPoint, Infogram, Piktochart, Venngage , 
Canva, Easelly, Visme, Snappa. 

 

       

 

 

 

How to Make an Infographic in 5 Steps [INFOGRAPHIC DESIGN GUIDE + EXAMPLES] 

How to Use Infographics for eLearning + Downloadable Templates 

Źródło: pixabay.com 

https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.youtube.com/watch?v=uQXf_d5Mgjg
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/
https://www.easel.ly/blog/elearning-infographics/


3. Cyfrowe 
programy 
nauczania 

Źródło: pixabay.com 
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https://pixabay.com/vectors/online-learning-webinar-e-learning-5266843/


Co daje nam 
cyfryzacja? 
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Źródło: pixabay.com 

Jak już się przekonaliśmy, jest wiele rozwiązao informatycznych wspomagających cyfryzację procesów 
nauczania i uczenia się nie tylko pod względem merytorycznym, ale również pod względem technicznym i 
organizacyjnym. 
Dzięki tym rozwiązaniom możliwe jest opracowanie atrakcyjnych, aktualnych, opartych na najnowszej 
wiedzy, interaktywnych materiałów dydaktycznych. Ale nie tylko!   
 
Cyfryzacja daje nam również inne korzyści, w tym: 

• Elastyczne zarządzanie czasem i miejscem nauczania/uczenia się  
(indywidualizacja programu, elastycznośd), 

• Łatwośd współdzielenia tych materiałów (również w chmurze internetowej), właściwie bez względu na 
wielkośd plików (dostępnośd, atrakcyjnośd), 

• Łatwośd wyrażania opinii zwrotnych w układzie: nauczyciel/trener – uczeo/słuchacz. 

https://pixabay.com/pl/illustrations/w%C5%82%C4%85czy%C4%87-przemys%C5%82-biznesmen-4133414/


Źródło: pixabay.com 

Cyfrowe programy 
nauczania 
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Kluczem cyfrowego programu nauczania jest 
dostępność zasobów, również poza salą lekcyjną.  

Nauczyciele/ trenerzy wykorzystują zasoby cyfrowe do  
personalizacji doświadczeń edukacyjnych uczniów.  

Dzięki materiałom i zasobom, które poznałeś w cz. I tego 
modułu, jesteś lepiej przygotowany do tworzenia 
dokumentów cyfrowych,  interaktywnych lekcji, 
samouczków wideo itp. 

W tej części materiałów dydaktycznych skupiamy się na 
przedstawieniu dwóch kompleksowych rozwiązań, które 
mogą być wykorzystane w zakresie organizacji, 
przygotowania i prowadzenia procesów dydaktycznych. 

 

Czy potrafisz  
sprawnie zarządzać procesem  

nauki zdalnej oraz efektywnie wykorzystywać  
cyfrowe materiały dydaktyczne?    

https://pixabay.com/pl/illustrations/szkolenie-biznesmen-garnitur-m%c4%99ski-2874597/


01 

02 

Platformy informatyczne 
tworzące wirtualną 

przestrzeń dla nauczycieli i 
uczniów, wspierające 

cyfryzację programów 
nauczania  
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Microsoft Teams for Education 
platforma wdrożona w wielu instytucjach edukacyjnych 
i szkoleniowych, a więc dostępna dla wielu nauczycieli i 
uczniów 

Narzędzia Google 
rozwiązania Google dostępne są (w części) za 
darmo; możliwe do zastosowanie bez względu na 
inne wdrożone w szkole rozwiązania służące 
cyfryzacji edukacji 



Czym jest Teams? 
 
1. Usługa internetowa oparta na 

chmurze zawierająca zestaw 
narzędzi i usług służących 
współpracy zespołowej; 

2. Platforma do samodzielnej lub 
zespołowej pracy na plikach i 
koordynowania oraz organizacji 
pracy zespołu; 

3. Platforma do komunikacji ze 
współpracownikami, uczniami/ 
słuchaczami. 

 

Co oferuje? 

• Kreowanie i zarządzanie pracą w grupie 

• Organizowanie spotkao on-line i 
webinariów 

• Kalendarz (z systemem powiadomieo) 

• Chat i konwersacje  (1:1 oraz w grupie) 

• Współdzielenie plików (integracja z 
OneDrive) 

• Współdzielenie ekranu + Whiteboard 



Teams w 
praktyce 

• Instalacja aplikacji, zakładanie konta,   

• Interface i funkcjonalności wspierające cyfryzację 
programu szkolenia  (w tym zakładanie grupy/klasy 
i współpraca nawet kilkudziesięciu osób, 
planowanie harmonogramu lekcji/spotkao z 
wykorzystaniem kalendarza, zamieszczanie 
postów, filmów i innego typu plików z materiałami 
dydaktycznymi) 

• Współdzielenie ekranu, pliku, tablicy (whiteboard) 

• Zarządzanie pracą grupy, np. czat na żywo, 
włącz/wyłącz przychodzące wiadomości, 
nagrywanie spotkania, nadawanie uprawnieo 

Jak zacząd pracę z Miscrosoft Teams: 
tutorial dla nauczycieli/ trenerów (10 min) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_nHeFu32aUQ


Tradycyjne spotkania  
 
Zazwyczaj obejmują wiele 
rozmów między uczestnikami: 
dyskusje, przydzielanie i 
przyjmowanie zadań, planowanie, 
stopniowe dochodzenie do 
konsensusu. 

Spotkania on-line, webinaria 
 
Zwykle bardziej kontrolowane; uczestnicy 
mają jasno przypisane role: jeden lub kilku 
nauczycieli/trenerów (prezenterów) dzieli 
się swoimi pomysłami lub szkoli 
uczestników; łatwiej o profesjonalne 
nagranie;  
Większa możliwość wystąpienia  
trudniejszych do zażegnania problemów 
technicznych 

Teams w praktyce (kalendarz i webinaria)  

Jak zaplanowad spotkanie on-line/webinar z wykorzystaniem kalendarza?  
Tutorial dla nauczycieli/ trenerów (2,5 min) 

Czym różnią się webinaria od zwykłych spotkao? 

https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-teams-webinars-42f3f874-22dc-4289-b53f-bbc1a69013e3


Teams w praktyce (praktyczne porady)  
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Źródło: youtube  

• Jak wyciszyd uciążliwego uczestnika/ 
studenta? 

• W jaki sposób umożliwid innej osobie 
prezentowanie/ współdzielenie 
ekranu? 

• Jak zminimalizowad (tłumid) hałas w 
tle? 

• Czy można dokonad automatycznej 
transkrypcji zapisu spotkania? 

• Jak wygenerowad listę uczestników? 

• Czy można podzielid uczestników na 
podgrupy pracujące on-line 
niezależnie? 

•  i wiele innych  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4
https://www.youtube.com/watch?v=8KhutF6ktb4


Nauczyciel w sieci 

Teams powoli i na spokojnie  

Teams bez tajemnic 

Inne fora, tutoriale, blogi, 
szkolenia (w tym komercyjne) dla 

nauczycieli/trenerów (Polska) 

https://nauczycielwsieci.pl/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/teams-powoli-i-na-spokojnie/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/teams-powoli-i-na-spokojnie/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/teams-powoli-i-na-spokojnie/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/
https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/microsoft-teams-bez-tajemnic/


01 

02 

03 

Google Workspace for Education 
to zestaw narzędzi przydatnych  

w procesach nauczania/uczenia się,  
które pomogą Ci rozwijać możliwości  

komunikacji, współpracy i kreatywności 

Google Meet 
 
 
Google Classroom 
 
 
Dokumenty Google 

 
 
Google Dysk  
 
 
Kalendarz 

04 

05 
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Źródło: pixabay.com  

https://pixabay.com/pl/illustrations/medi%c3%b3w-spo%c5%82ecznych-spo%c5%82eczny-sieci-1083160/


 
Aby korzystać z aplikacji Google, zaleca się wybranie Google Chrome. Jak to zrobić? 
 
Korzystanie z aplikacji Google wymaga posiadania konta, aby zalogować się do każdej 
aplikacji. Jak założyć konto google? 
 
Prawdopodobnie korzystasz już z poczty elektronicznej, którą możesz również wykorzystać w 
procesie edukacji cyfrowej. Warto jednak podkreślić, że konto Google da Ci również także 
dostęp do Gmaila – poczty, z którą zintegrowane zostaną inne narzędzia Google.  
Jak przygotować skrzynkę gmail do pracy w szkole? 

Google for education – szczegółowe info (tutorial, 50 min.) 
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Google for education 

Źródło: youtube  

https://www.youtube.com/watch?v=Y88SEBxwguE
https://www.youtube.com/watch?v=sWON62nmYrk&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sWON62nmYrk&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=sWON62nmYrk&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Pet67Dr7soU
https://www.youtube.com/watch?v=Pet67Dr7soU
https://www.youtube.com/watch?v=Pet67Dr7soU
https://www.youtube.com/watch?v=Pet67Dr7soU
https://pixabay.com/illustrations/magnifying-glass-google-76520/
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE
https://www.youtube.com/watch?v=LmJbzxW3yKE


Google Meet 

How to use Google Meet ( 
tutorial for beginners 10 min 
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• Google Meet to usługa umożliwiająca 
organizowanie spotkań i rozmów wideo. 

• Dostępna dla wszystkich na dowolnym 
urządzeniu. 

• Rozmowy wideo w Meet są szyfrowane. 

• Dostępna za pośrednictwem dowolnej 
przeglądarki internetowej – nie trzeba instalować 
żadnego oprogramowania. 

• Na urządzeniach mobilnych dostępna w aplikacji 
Google Meet.  

• Automatyczne dostosowanie do szybkości sieci. 

• Funkcje udostępniania obrazu, możliwość 
organizowania dużych spotkań – do 500 
uczestników. 

Jak prowadzić lekcje online w 
Google Meet.  
Tutorial, jak korzystać z narzędzia 
Google Meet, a także, jak dodać 
rozszerzenia tj.: sprawdzanie 
obecności, breakoutroomy, 
reakcje, dzielenie ekranu. 
1. Google Meet. 

https://www.youtube.com/watch?v=A2FahEEJ13A
https://www.youtube.com/watch?v=0HCCSecxrnY
https://www.youtube.com/watch?v=0HCCSecxrnY


Wybrane funkcje: 
• Współdzielenie materiałów i zasobów.  
• Tworzenie lekcji z opisem zadań, załącznikami, 

linkami, dokumentami i zapisami wideo. 
• Ogłoszenia klasowe.  
• Uproszczenie procesu udostępniania prac we 

wspólnej przestrzeni Dysku Google. 
• Ochrona prywatności.  
• Praca grupowa na wybranym dokumencie. 
• Organizowanie zadań o wyznaczonym limicie 

czasowym. 
• Powiadamianie uczestników emailem. 
• Pomoc uczestnikom, którzy jej potrzebują.  
• Tworzenie playlist. 
• Tworzenie wspólnych folderów. 

Google Classroom 
Google Classroom - najprzyjaźniejsza  
platforma online dla szkoły.   
Poradnik dla nauczyciela 
 
 
Google Classroom Tutorial dla nauczycieli 
 
 
Tutoriale dla nauczycieli w j. ang.:  
„How to Use Google Classroom for Beginners” : 
 
Tutorial  1 
 
Tutorial 2 

https://docs.google.com/document/d/1jiSOnAG5lPR0AuRSOsNSU_YoHQixIAsZ75eC_xsQgpA/edit
https://www.youtube.com/watch?v=0ws7gpiJn7Y
https://www.youtube.com/watch?v=u-8nJj1EXhw
https://www.youtube.com/watch?v=iyOyDk48rN0&list=PLzMt-laLU9Xxn3poGd4ZT8p1wmbWNBXf3


Google docs 

Tutoriale dla nauczycieli w j. ang.: 
 
Google Docs Beginner Tutorial  
(how to create and edit document; sharing, 
publishing and much more, 90 min) 
 
Google Docs Advanced Tutorial  
(tables, images, drawings, charts, connecting with 
google sheets and calendar, etc. 90 min) 
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• Możliwość edycji dokumentów z innymi członkami 
zespołu w czasie rzeczywistym. Opcja dodawania 
komentarzy, sugestii, przydzielania działań, 
korzystania ze @wzmianek, aby powiązać 
odpowiednie osoby, pliki i wydarzenia z 
dokumentami dostępnymi online. 

• Połączenie dokumentów z innymi aplikacjami 
Google umożliwia odpowiadanie na komentarze 
bezpośrednio w Gmailu, osadzanie wykresów z 
Arkuszy Google i udostępnianie ich w Google 
Meet. 

• Edytowanie plików w formatach Microsoft (docx, 
xlsx, pptx) bez konieczności ich konwertowania. 
Importowanie plików PDF, dzięki czemu są 
natychmiast dostępne do edycji. 

Jak przygotować dokument w Google 
docs do pracy z uczniami 
 
Jak przygotować Prezentacje ̨ przy 
pomocy Google Slides 
 
Jak pracować z arkuszami 
kalkulacyjnymi Google 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=eHNHY70Hepk
https://www.youtube.com/watch?v=iLUW0R5-Xnk
https://www.youtube.com/watch?v=iLUW0R5-Xnk
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=8oDA3k6vWNM
https://www.youtube.com/watch?v=sM51l3HYmT8
https://www.youtube.com/watch?v=sM51l3HYmT8


 
 
 

Google Drive 
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• Umożliwia przechowywanie i udostępnianie 
plików oraz folderów, a także współpracę nad 
nimi na urządzeniu mobilnym, tablecie lub 
komputerze. 

• Zapewnia szyfrowany i bezpieczny dostęp do 
plików. Jest usługą internetową, co eliminuje 
konieczność przechowywania plików lokalnie i 
może zminimalizować ryzyko zainfekowania 
urządzeń złośliwym oprogramowaniem. 

• Zintegrowany z usługami i aplikacjami 
chmurowymi, dzięki którym można skuteczniej 
tworzyć treści i współpracować w czasie 
rzeczywistym. 

 

Tutoriale dla nauczycieli w j. ang. „How to use Google 
Drive”: 
 
Tutorial 1 
 
 
Tutorial 2 
 
 

Jak przygotowac ́ dysk Google? 
 
 
GoogleDrive, czyli dysk w chmurze - 
wszystko co powinieneś o nim wiedzieć 

 
 
Jak za darmo przesyłac ́ duz ̇e ilos ́ci 
pliko ́w? 

https://www.youtube.com/watch?v=G5B6ksOKlYI
https://www.youtube.com/watch?v=G5B6ksOKlYI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1QEp8d3hI
https://www.youtube.com/watch?v=Xa1QEp8d3hI
https://www.youtube.com/watch?v=RzNVGQYOmFk
https://www.youtube.com/watch?v=jtOWOK1-IxI&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jtOWOK1-IxI&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jtOWOK1-IxI&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jtOWOK1-IxI&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=jtOWOK1-IxI&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=GI-V-jXEHOw
https://www.youtube.com/watch?v=GI-V-jXEHOw
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo
https://www.youtube.com/watch?v=NVbLAuykcDo


• Pozwala na szybkie tworzenie wydarzeń, 
planowanie cyklicznych spotkań, 
zapraszanie osób, które mają uczestniczyć w 
wydarzeniu, udostępnianie wybranym 
użytkownikom naszego kalendarza, aby 
wybrać dogodny termin spotkania oraz 
ustawianie przypomnienia. 

• Tworząc wydarzenie, można automatycznie 
utworzyć spotkanie wideo za pomocą 
Google Meet lub transmisję na żywo.  

• Każdy użytkownik może wprowadzić 
[informację], w jakich godzinach jest 
dostępny, a kiedy nie, co bardzo ułatwia 
komunikację. 

• Zintegrowany z innymi aplikacjami Google. 

Kalendarz Google  
Jak wykorzystać to narzędzie w codziennej pracy? 
Odpowiedź znajdziesz w poniższych webinarach. 
Dotyczą one następujących zagadnień: 
dodawanie i przeglądanie wydarzeń, zapraszanie 
osób, udostępnianie kalendarzy i wiele innych: 
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Jak przygotowac ́ kalendarz Google? 

Jak korzystać z kalendarza Google? 

Informacja podstawowa 

How To Use Google Calendar?  

https://www.youtube.com/watch?v=uv8tkp7slvE&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uv8tkp7slvE&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uv8tkp7slvE&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uv8tkp7slvE&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uv8tkp7slvE&list=PLd0QTQE5gAjeVHzIcH2nrEolLi96qRaUc&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CoLA872qZtE
https://www.youtube.com/watch?v=6dyCOXNLp8U


• Możliwości udostępniania zasobów/ plików o 
rozmiarach przekraczających możliwości 
wysyłania pocztą.  

• W odróżnieniu od OZE, do zasobów w chmurze– 
dostęp mają tylko wskazane osoby. 

• Dostępność – możemy zalogować się do naszej 
chmury z dowolnego miejsca i dowolnego 
urządzenia: telefonu, tabletu, laptopa, 
komputera stacjonarnego.   

• Wygodna współpraca. Na tym samym 
dokumencie tekstowym lub arkuszu danych 
może pracować wielu użytkowników!  

• Bezpieczeństwo – nasze dane przechowywane 
są w specjalnie zabezpieczonych 
serwerowniach. 

Źródło:  pixabay.com 

Potencjał chmury internetowej 
np. OneDrive, Google Drive, Dropbox 

https://pixabay.com/illustrations/iot-internet-of-things-network-3337536


Podsumowanie 

• Cyfryzacja treści i programów nauczania, jak każda zmiana, ma swoje zalety i wady.  
• Przedstawiony kierunek rozwoju procesu edukacji jest nieunikniony i wpisuje się w 

kierunki rozwoju świata i jego mieszkańców. 
• Skala korzyści z cyfryzacji w edukacji będzie zależała przede wszystkim od zdrowego 

rozsądku i umiejętności optymalnego doboru narzędzi, które mają pomagać, a nie 
utrudniać realizację procesów edukacyjnych. 

 
• Do przemyślenia i dyskusji:  
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Źródło: pixabay.com 

Digital technology and the futures of education –towards ‘non-stupid’ optimism 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377071.locale=en


Materiały dodatkowe 

• Digital Education Action Plan (2021-2027) 

• Top 8 digital transformation trends in education 

• Making the Shift to Online Teaching and Learning 

• Using audio and video for educational purposes 

• Handbook on Digital Video and Audio in Education 

• Educational Platforms 

• Power Point as an innovative tool for teaching and learning in modern classes 

• PowerPoint for e-Learning Content Simplified 

• PowerPoint vs. e-Learning: comparison guide 

• STRENGTHS AND WEAKNESSES OF ONLINE LEARNING 
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https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital-education/action-plan
https://hospitalityinsights.ehl.edu/digital-transformation-trends
https://www.youtube.com/watch?v=RnB_dQARoxs
https://www.deakin.edu.au/__data/assets/pdf_file/0003/179013/Modules_1-4_Using_audio_and_video_for_educational_purposes-2014-02-28.pdf
https://elbd.sites.uu.nl/wp-content/uploads/sites/108/2017/05/2184_9_VideoAktivHandbookfin.pdf
https://www.edapp.com/blog/educational-platforms/
https://www.researchgate.net/publication/275537519_Power_Point_as_an_innovative_tool_for_teaching_and_learning_in_modern_classes
https://www.youtube.com/watch?v=DFTFAmcsUxY
https://www.youtube.com/watch?v=DFTFAmcsUxY
https://www.youtube.com/watch?v=DFTFAmcsUxY
https://www.easygenerator.com/en/ebook/powerpoint-vs-e-learning-comparison-guide/
https://www.easygenerator.com/en/ebook/powerpoint-vs-e-learning-comparison-guide/
https://www.easygenerator.com/en/ebook/powerpoint-vs-e-learning-comparison-guide/
https://www.uis.edu/ion/resources/tutorials/overview/strengths-weaknesses
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