
 „Narzędziownik” multimedialnego polonisty. Część I

Przyszło nam się zmierzyć w tych trudnych czasach z nowym wyzwaniem, którym jest zdalne 
nauczanie.  Wielu nauczycieli prowadzi już lekcje z wykorzystaniem różnych narzędzi elektronicznych 
od dawna, inni podchodzą do technologii informacyjnej jak do jeża, ale wyzwania współczesności są 
tak nieprzewidywalne, że czasem nie pozostawiają nam wyboru. 

Nie czujemy się do tego zadania w pełni przygotowani, brakuje nam kontaktu z uczniami i 
kolegami czy koleżankami  z pracy. Człowiek jest przecież istotą społeczną, pracującą przy pomocy 
emocji, tworzącą niepowtarzalne relacje. Chwilowo musimy sobie poradzić w tej niekomfortowej 
sytuacji, ale ja już myślę o tym, jak będzie wspaniale, gdy wreszcie się spotkamy w szkole czy u nas w 
ośrodku na szkoleniach. Będziemy bardzo stęsknieni i radośni. Tworzę ten obraz w swojej wyobraźni i
mam nadzieję, że sytuacja, w której się obecnie znajdujemy,  nie potrwa długo.

Jak mogę Państwu pomóc na odległość? Czy będziecie mieli siły siedzieć dłużej przed 
komputerami i jeszcze się dokształcać? Pomyślałam, że może warto zrobić dla Państwa niewielkie 
zestawienie stron, programów, które mogą Państwo samodzielnie zgłębić i wykorzystać do pracy 
zdalnej z uczniami. Każda szkoła zorganizowała zdalne nauczanie tak, jak w tej chwili jest to możliwe, 
dokładając wszelkich starań. Zapraszam do przejrzenia poniższego zestawienia powstałego pod 
wpływem inspiracji pracą pani Wiletty Poturały, u której kiedyś miałam zaszczyt się szkolić. 

Postaram się niektóre z niżej przedstawionych stron, programów przybliżyć Państwu w 
kolejnych artykułach.

Życzę owocnej pracy i do zobaczenia wkrótce!

Beata Gadomska – konsultant ds. kadry kierowniczej i języka polskiego

Nazwa 
aplikacji/programu

Adres Opis 

Otwarte zasoby https://otwartezasoby.pl/ Omówienie podstawowych darmowych 
narzędzi do natychmiastowego 
wykorzystania przez nauczycieli. 
Szczególnie cenne: Narzędzia i zasoby 
edukacyjne na czas zamknięcia szkół: 
https://otwartezasoby.pl/narzedzia-i-
zasoby-edukacyjne-na-czas-zamkniecia-
szkol/
Można zapoznać się z takimi narzędziami, 
jak: Class Dojo, Akademia Khana, SeeSaw,
Edpuzzle i in.

Akademia Khana https://pl.khanacademy.org/ Zasoby edukacyjne do wykorzystania po 
polsku. Polonista znajdzie tu treści 
kontekstowe z historii czy historii sztuki, a
także sztukę opowiadania i wiele innych. 
Menu po polsku.

TED https://www.ted.com/ Serwis służący popularyzacji nowych idei 
przedstawionych na konferencjach 
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naukowych. Znajdą tu Państwo wspaniałe
wystąpienia interesujących mówców. 
Wiele jest przetłumaczonych na język 
polski.

Enauczanie https://www.enauczanie.com/www Strona w całości poświęcona metodom 
pracy na odległość. Można tu znaleźć 
wiele cennych podpowiedzi.

Learningapps https://learningapps.org/ Strona umożliwiająca tworzenie aplikacji, 
gier, krzyżówek, quizów online lub 
wykorzystanie tych stworzonych już przez
innych. Menu w języku polskim.

Storybird https://storybird.com/ Strona umożliwiająca tworzenie historii 
obrazkowych, wpisywanie tekstu i wybór 
tysięcy gotowych ilustracji. Menu w 
języku angielskim.

Mind 42 https://mind42.com/ Strona do tworzenia map mentalnych, 
map skojarzeń itp.
Menu w języku angielskim.

Szkoła Medialna http://szkolamedialna.pl/ Strona poświęcona wielu narzędziom TIK 
do wykorzystania w edukacji. Baza wiedzy
o narzędziach dla nauczyciela.

Wordle www.wordle.net Program do tworzenia chmur 
wyrazowych. Menu w języku angielskim.

Tagxedo www.tagxedo.com Program do tworzenia chmur 
wyrazowych. Menu w języku angielskim.

Prezi https://prezi.com/ Program do tworzenia dynamicznych 
prezentacji w chmurze. Menu w języku 
angielskim.

Issuu https://issuu.com/ Program umożliwiający stworzenie 
książeczki elektronicznej online. Menu w 
języku angielskim.

Padlet www.padlet.com Program do tworzenia tablic, 
dokumentów i stron internetowych, które
łatwo się czyta i przyjemnie edytuje.

Kahoot https://kahoot.com/ To bezpłatne narzędzie do tworzenia i 
przeprowadzania interaktywnych quizów.
Menu w języku angielskim.

Quizizz https://quizizz.com/ To bezpłatne narzędzie do tworzenia i 
przeprowadzania interaktywnych quizów.
Menu w języku angielskim i częściowo w 
polskim.

Classtools http://classtools.net/ Strona do tworzenia gier, diagramów, 
quizów, kodów QR  i fałszywych profili FB 
(fakebook). Menu w języku angielskim.

QRonline https://www.qr-online.pl/ Generator kodów QR on-line. Menu w 
języku polskim.

Memy https://generator.memy.pl/ Generator memów w języku polskim.
Pixabay https://pixabay.com/pl/ Zawiera menu w języku polskim. Jest 

zbiorem wolnych od praw autorskich 
obrazów i plików wideo. Wszelka 
zawartość jest udostępniona pod Licencją 
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Pixabay, pozwalającą na użycie ich bez 
pytania i bez przypisywania autorstwa, 
nawet w celach komercyjnych.

Freeimages https://pl.freeimages.com/ Zawiera menu w języku polskim. Zbiór 
zdjęć do darmowego pobrania. 
Podzielony tematycznie na kategorie. 

Foter https://foter.com/ Menu w języku angielskim. To zbiór zdjęć 
do darmowego pobrania.

Freepik https://pl.freepik.com/ Zawiera menu w języku polskim. Zbiór 
zdjęć i grafik do darmowego pobrania. 
Podzielony tematycznie na kategorie.

Unsplash https://unsplash.com/ Menu w języku angielskim. Tematycznie 
podzielony zbiór zdjęć do darmowego 
pobrania.

Jamendo https://www.jamendo.com/?
language=pl

Darmowa muzyka do słuchania i 
pobierania w wielu gatunkach. Polskie 
menu. Można tu też prezentować własne 
nagrania.

SoundCloud https://soundcloud.com/ Serwis służący do publikacji i promocji 
muzyki; niektóre nagrania można pobrać 
bezpłatnie.
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