
III spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy z powiatu słupeckiego 

 

„Wykorzystanie bezpłatnych aplikacji w pracy nauczyciela” 

 

29.05.2018 w Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Filii  

w Słupcy, odbyło się III spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy  

z regionu słupeckiego. Celem spotkania było pokazanie nauczycielom ciekawych aplikacji, 

przydatnych w wykonywaniu pracy zawodowej.  

 

Przebieg spotkania:  

 programy i aplikacje komputerowe w pracy nauczyciela    

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – literatura dla nauczycieli  

 bieżące informacje 

 

Wykład rozpoczęła Pani Katarzyna Łazuga (CDN PBP Filia w Turku). Przedstawiła tematykę 

zajęć  i zapoznała nauczycieli z pojęciem „aplikacji”. Następnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

nauczycieli, którzy preferują atrakcyjne metody nauczania, zaprezentowała szereg bezpłatnych 

aplikacji, które pozwolą wprowadzić zmiany w sposobie ich pracy.  

 

Jedną z takich aplikacji jest Tagxedo. To rodzaj wirtualnej chmury, gdzie zamieniamy słowa na 

wizualne obrazy. Pozwala ona przykuć uwagę uczniów, zwiększać ich aktywność na lekcji i 

zaangażowanie. Tagxedo daje możliwość wgrania własnego obrazu i nie wymaga logowania. 

Następną zaprezentowaną aplikacją była StoryJumper, za pomocą której kreujemy własne e-

książeczki. Korzystając z wybranego szablonu dodajemy tekst, wstawiamy własne obrazki lub zdjęcia 

opisujące naszą historyjkę, albo korzystamy z galerii ilustracji StoryJumper’a.  

Na zakończenie tworzymy okładkę i zapisujemy całą pracę. Wartościowym programem jest także 

LearningApps. Umożliwia on tworzenie (oraz użytkowanie, współdzielenie i publikowanie) gierek 

edukacyjnych w kilku kategoriach. Wszystko w jednym: poczynając od krzyżówek, puzzli, 

wykreślanek, mapach myśli, quizach i na osiach czasu kończąc.  

Przydatną aplikacją dla nauczyciela, na co dzień stykającego się z  różnorodną dokumentacją jest 

Pocket, czyli program do porządkowania treści. Wygodny i łatwy w użyciu, możemy z niego 

korzystać na tablecie lub telefonie.  

Programem, który wspomaga pracę zarówno nauczycieli, jak i uczniów jest ClassDojo, czyli 

aplikacja motywacyjna. Tworzona w niej jest wirtualna klasa, gdzie każdy uczeń ma swoje miejsce. 

Aplikacja łączy nauczycieli z uczniami i rodzicami, aby stworzyć niesamowitą społeczność klasową. 

Uczniowie mogą prezentować i dzielić się swoją wiedzą, dodając zdjęcia i filmiki do swoich portfolio.  

Podczas spotkania zaprezentowane zostały różne programy, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie. 

 

Następnym punktem spotkania było przekazanie bibliotekarzom bieżących informacji. W ramach 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zostaną zakupione do biblioteki nowości wydawnicze. 

Nauczyciele zostali poproszeni o wypełnienie ankiet, które będą pomocne w planowaniu zakupu  

i realizowaniu zadań, związanych z kształtowaniem zainteresowań i postaw czytelniczych. Pani Anna 

Chudzińska zaprosiła również zebranych gości na Noc Bibliotek, która organizowana będzie w CDN 

Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Słupcy, dnia 09.06.2018 w godz. 18:00-20:00. W programie 

przewidziano: czytanie fragmentu opowiadania, wspólne śpiewanie pieśni polskich legionistów – 

karaoke, wielką grę planszową, w której pionkami będą sami uczniowie, oraz wykonanie wspólnego 

plakatu „Polska za 100 lat”. 



W III spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z powiatu 

słupeckiego wzięło udział 14 uczestników. 
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