Opinie nauczycieli-uczestników szkoleń informacyjnych
o produktach projektu

Nauczycielka, język polski, Limanowa
Uważam, że dużą wartość, wśród udostępnionych produktów, mają poradniki np. Jak
wykorzystać własny sprzęt uczniów w szkole; Jak wykorzystać wizualizację w edukacji.
Niewątpliwie cenne są inspirujące poradniki dotyczące metodyki nauczania (np. metoda
odwrócona). Przydatne mogą być również scenariusze lekcji – nie jako szablon do
odwzorowania, lecz jako ciekawe podpowiedzi.

Nauczyciel, język polski, Limanowa
Generalnie uważam, że produkty są interesującymi i bardzo inspirującymi materiałami.
Jestem przekonany, że efekty korzystania z nich będzie można zobaczyć już w najbliższym
roku szkolnym. Szczególnie doceniam nie znane przeze mnie dotąd Coggle it, program Prezi,
interaktywne gry edukacyjne, informacje dotyczące metodyki nauczania oraz materiały
multimedialne . Z pewnością skorzystam w mojej pracy z zaproponowanych scenariuszy
lekcji.

Nauczycielka, język angielski, Limanowa
Jestem przekonana o dużej przydatności produktów projektu oraz portali edukacyjnych
oferowanych w sieci. Wiele podobnych metod i środków dydaktycznych stosuję na bieżąco,
wobec czego z przekonaniem będę je propagować w swoim środowisku pracy, choć nie do
końca przekonana jestem o zaangażowaniu uczniów (szczególnie gimnazjalistów) w proces
elektronicznego przekazywania materiałów do pracy (foldery nauczyciela i klasy) oraz
sprawdzania tej pracy (foldery uczniów i grup).

Nauczyciel, język angielski, Miechów
Uważam, że produkty projektu pozwalają ciekawiej prowadzić dodatkowe lekcje. Za
przydatne uważam proponowane scenariusze np. kahoot – uczniowie będą mieli możliwość
nauczyć się czegoś nowego, jak również porywalizować ze sobą rozwiązując quizy.

Nauczycielka, geografia, Myślenice
Bardzo podoba mi się produkt projektu oraz mnogość proponowanych rozwiązań. Widzę
możliwość zastosowania ich na własnych lekcjach.

Nauczyciel, język polski, Nowy Targ
Bardzo wysoko oceniam scenariusze lekcji oraz filmy instruktażowe. Doceniam również
zaprezentowane narzędzia Google służące do współdzielenia plików oraz do wspólnej edycji
dokumentów.
Nauczycielka, geografia, Miechów
Jestem pod wrażeniem potężnej bazy ciekawych materiałów do wykorzystania w praktyce
szkolnej. Uważam, że rozwiązania metodyczne są oryginalne i atrakcyjne dla współczesnej
młodzieży.
Nauczyciel, język polski, Miechów
Uważam, że materiały pomocnicze są ciekawe a rozwiązania metodyczne interesujące i
atrakcyjne dla współczesnej młodzieży.
Nauczyciel, język polski, Nowy Targ
Podczas szkolenia przedstawiono ciekawe prezentacje z zastosowaniem Prezi, dotyczące
metodyki nauczania. Zzaprezentowano również interesujące materiały filmowe (narzędzia
Google), które można wykorzystać w samokształceniu. Za ciekawe uważam również gry z
języka polskiego („Lalka” i Hobbit”) oraz angielskiego, które warto polecić nauczycielom
anglistom. Uzyskane materiały uważam za pomocne w pracy z uczniami, którzy mają
nowoczesne oczekiwania.

Nauczycielka, język polski, Nowy Targ
Uważam, ze przedstawione scenariusze zawierają konkretne zastosowania TIK (np. mapy
myśli, LearningApps) i mogą być inspiracją do tworzenia własnych rozwiązań. Bardzo
podobała mi się gra Hobbit, która może być wzorem do stworzenia własnej gry planszowej
na podstawie dowolnej lektury.
Nauczyciel, geografia, Nowy Targ
Programy bardzo ciekawe i pomysłowe, różnorodność zaprezentowanych narzędzi,
interesujące rozwiązania metodyczne.

