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W dniach 10.03-16.03.2019 nauczyciele 
informatyki: Katarzyna Maguda, Ewelina 
Gronowska i Paweł Rzechonek
przebywali w Sewilli w Hiszpanii w 
ramach projektu „Nasza mobilność-
szansą na wiedzę i większy rozwój 
naszych uczniów” i uczestniczyli w kursie 
„ICT nauka przez działanie”. 



Technologie informacyjno-komunikacyjne mogą zdecydowanie wpłynąć na 
uczenie się uczniów, gdy nauczyciele są cyfrowo wykształceni i rozumieją, 
jak zintegrować je z programem nauczania. Dlatego wraz z pozostałymi 
uczestnikami kursu (Polska, Rumunia i Włochy) koncentrowaliśmy się na 
wymianie wiedzy i doświadczeń, jak również nad zdobywaniem nowych 
umiejętności ICT.



Jednym słowem: Jak być skutecznym nauczycielem, spędzając więcej czasu 
z uczniami niż w „dokumentach”, a to wszystko dzięki poznanym 
narzędziom dydaktycznym, które usprawniają prace grupową, dają 
możliwość natychmiastowej informacji zwrotnej od uczniów, czy 
indywidualnego podejścia do każdego z nich. 



I tak, w ramach kursu mieliśmy okazję testować tworzenie biblioteki 
materiałów na Google Classroom, tworzenie darmowej i atrakcyjnej 
strony internetowej przy użyciu Weebly (www.weebly.com), 

http://www.weebly.com/


prowadzenia ćwiczeń z wykorzystaniem aplikacji internetowych, np.: 

• Kahoot (www.getkahoot.com) – portal do przygotowywania testów 
online do wykorzystania w czasie rzeczywistym, 

• Portale z ankietami wypełnianymi online – możliwość pokazania uczniom 
wyników ankiety w trakcie lekcji, 



• Zestawienie linków na jednej, ciekawej graficznie stronie: Symbaloo
(www.symbaloo.com), 

• Przygotowanie własnych nagrań i zamieszczenie ich na YouTube,



• PicCollage Maker do tworzenia kolaży z wielu zdjęć,

• pixton.com za pomocą której można zrobić komiks,

• canva.com - do tworzenia elektronicznych plakatów, ogłoszeń, 
zaproszeń, broszur i kartek okolicznościowych



• vibby.com - umożliwia ona składanie materiału filmowego, dodawanie 
efektów, podkładanie elementów dźwiękowych

• powtoon.com pozwalająca wykreować animacje oraz animowane 
prezentacje poprzez przeglądarkę internetową,



• ClassDojo - pomaga nauczycielom poprawić zachowanie w klasie -
szybko i łatwo. Zbiera i przetwarza dane dotyczące zachowania, które 
nauczyciele mogą udostępnić rodzicom i administracji,

• be.socrative.com - darmowa aplikacja, której celem jest wsparcie w 
klasie. Dlatego może być wykorzystywana do informacji zwrotnych, ocen 
quizów, a także zwiększa motywację i uczestnictwo uczniów.





Oprócz korzyści wynikających z uczestnictwa w kursie udało nam się 
również zrealizować program kulturowy, bo trzeba zaznaczyć, że Sewilla to 
prawdziwa mieszanka kultur i stylów architektonicznych

Katedra

Giralda



Plac Hiszpański

Fontanna przy Katedrze

Grób Kolumba w Katedrze



Jeden z kościołów wieczorową porą

Fontanna w Alcazar

Metropol Parasol



Alcazar





W apartamencie zastosowaliśmy podział pracy ;)



Jak również w drodze powrotnej do Polski ;)


