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Szkolenie powstało dzięki udziałowi w kursie 
„A Satisfying School: Positive Environments

and New Technologies” w Barcelonie
25.07.2022- 05.07.2022

Szkolenie odbyło się w ramach projektu POWER pt: „Nauka przez całe życie”



narzędzie, które pozwala zapisywać, 
kolekcjonować i udostępniać materiały w 
postaci cyfrowej. Dzięki Wakeletmożesz 

zapisać i ułożyć w dowolnej formie 
wszystkie interesujące napotkane w sieci
linki,  pdf, zdjęcia itp. Wakeletposiada też 

aplikacje na smartfona.

 https://wakelet.com/wake/ioiuijox8uTkpt3sj1PO7

WAKELET

about:blank


W procesie nauczania 
powinniśmy zwracać dużą 

uwagę  nie tylko na nauczanie 
przy pomocy komtura, ale 

również na  kreatywne 
myślenie, detale, aktywność i 
innowacje, które wzmacniają 
chęci do poznawania nowych 
rzeczy, a przy tym uczenia się. 

KREATYWNY PROCES NAUCZANIA



Program do tworzenia mapy 
myśli. Może być edytowany 

równocześnie przez kilku 
użytkowników, w różnych 

miejscach

 https://coggle.it/

COGGLE

about:blank


Program do  edytowania zdjęć.
Nowoczesna edycja zdjęć  dla 

początkujących.
Idealny do  robienia  zabawnych zdjęć.

Dużo gotowych profesjonalnie 
przygotowanych szablonów.

Można tworzyć kolaże zdjęć z gotowymi 
układami.

 https://pixlr.com/pl/

PIXLR

about:blank


Aplikacja na telefon 
komórkowy do przerabiania i 
tworzenia mówiących zdjęć

CHATTER PIX






Aplikacja na telefon 
komórkowy do tworzenia 

dookólnych zdjęć, oraz zdjęć 
w systemie VR 

CO SPACES
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