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JAŚJAŚ jest studentem UDŚ (Uniwersytet Dzieci 
Świata). Ma 12 lat, uczy się w szkole 
podstawowej, jego pasją jest biologia 
i szachy. W ramach UDŚ Jasiek ma do 
wykonania zadanie: zaobserwować co 
wskazuje na to, że jest już wiosna. Mieszka 
w Cieszynie, ale w zespole jest też Petra z 
Ostrawy (Czechy) oraz Slava z Żyliny 
(Słowacja). Spotkają się za miesiąc na 
UDŚ w Bielsku-Białej, ale do tego czasu 
zadanie musi być już gotowe …
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Jasiek postanawia przejąć 
inicjatywę
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Niedawno podczas zajęć dowiedział się o aplikacji Padlet, która jest elektroniczną tablicą 
ogłoszeń. Zamierza ją teraz wypróbować.
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Jasiek przygotował też drugą tablicę – na niej 
opublikował plan działania
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PIOTREKPIOTREK starszy brat Jaśka, studiuje informatykę 
w Krakowie, właśnie dowiedział się, że 
na zaliczenie jednego z przedmiotów 
grupa będzie pracować nad wspólnym 
projektem – serwisem poświęconym 
użytecznym aplikacjom edukacyjnym. 
Zastanawia się, którą z aplikacji wybrać 
gdy wbiega do pokoju jego młodszy 
brat, spogląda na ekran jego laptopa…
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ADAMADAM to ojciec Jaśka i Piotrka, pracuje w dużej 

korporacji – firma ma swoją siedzibę 

w Argentynie, a jej przedstawicielstwo na 

Europę znajduje się w Budapeszcie. 

W zespole Adama jest też Paweł, który 

mieszka w Bańskiej Bystrzycy, Johann

z Wiednia, Juan z Buenos Aires oraz kilku 

Węgrów. Adam musi zorganizować pracę 

zespołu tak, aby odległość i różne strefy 

czasowe nie opóźniały wykonania 

zadania.
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Powstają w wyniku współpracy online 
i są udostępniane poprzez sieć 
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Zespół Jaśka: http://padlet.com/maryzet/wyniki
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Piotrek przygotował serwis na 
temat aplikacji Piktochart
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eduaplikacje.eu
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Adam może już zapomnieć o różnicy 
czasu
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Zespół właśnie 
pracuje nad wspólną 
mapą myśli, którą już 
wkrótce przedstawią 
szefowi
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Słowo klucz - WspółpracaSłowo klucz - Współpraca

Internet jest środowiskiem, który ją umożliwia
i skutecznie wspiera.

Trzeba tylko umieć mądrze korzystać z jego zasobów.

I to jest jedno z głównych zadań edukacji XXI wieku.

Internet jest środowiskiem, który ją umożliwia
i skutecznie wspiera.

Trzeba tylko umieć mądrze korzystać z jego zasobów.

I to jest jedno z głównych zadań edukacji XXI wieku.



Umiejętność współpracy jest kluczowym elementem 
zarówno procesu uczenia się, jak i funkcjonowania 
w społeczeństwie*.
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Andrew Churches, Blooms digital taxonomy, e-book, 2009, dostęp: 
https://edorigami.wikispaces.com/file/view/bloom's+Digital+taxonomy+v3.01.pdf {30.03.2016] 
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� Wybór
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http://blogs.sussex.ac.uk/tel/2015/10/20/learning-through-finding-choosing-sorting-and-sharing/ [dostęp 30.03.2016]
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PorządkowaniePorządkowanie

� mapy myśli – MindMeister, FreeMind

� elektroniczne tablica - Padlet

� organizacja zadań – Droptask, Trello

� i wiele aplikacji typu To do
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PublikowaniePublikowanie

� infografiki – Easelly, Piktochart

� relacje wideo – offline i na żywo: Nutshell, Periscope

� schematy, wykresy – Survey Monkey, Cacoo

� mapy myśli – Mindmeister, Mindomo

� pokazy slajdów – nie tylko Power Point!

Możliwości są wprost nieograniczone …
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A. Prezi i Emaze

B. ThingLink

C. Mindomo

D. Emaze i Sway

E. Sway i Powtoon

F. Każda z wymienionych
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Które z podanych aplikacji umożliwiają 
wspólne tworzenie prezentacji?
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http://zajac.participoll.com/
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http://zajac.participoll.com/
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Zapraszam do korzystania z serwisu 
edu-aplikacje.eu
Zapraszam do korzystania z serwisu 
edu-aplikacje.eu

Maria Zając

kontakt@eduaplikacje.eu


