
OPIS DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-EDUKACYJNYCH PODJĘTYCH PRZEZ WOJEWÓDZKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI  

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  OD 13 MARCA DO 6 IV 

WODN w Piotrkowie Trybunalskim w okresie czasowego zamknięcia szkół podjął wiele działań o charakterze informacyjno- edukacyjnym, których celem 

było wsparcie nauczycieli, a w związku z tym i uczniów.  

Działalność informacyjno edukacyjną prowadzono za pośrednictwem  piotrkowskich mediów, strony internetowej Ośrodka i profilu na facebooku.   

Działalność informacyjno-edukacyjna w mediach 

 w radio Strefa FM przeprowadzono wywiad z konsultantką z naszego Ośrodka na temat zdalnego nauczania, zasad samodzielnej pracy w domu,  

mnemotechnik i zasad higieny pracy umysłowej.; 

 na portalu epiotrkow ukazał się artykuł poświęcony tej tematyce, napisany przez konsultantke w WODN w Piotrkowie Trybunalskim; 

 w "Tygodniu Trybunalskim" ukazał się wywiad przeprowadzony z konsultantka z naszego Ośrodka. 

 

Działalność informacyjno-edukacyjna na stronie internetowej i facebooku 

Na stronie i profilu na facebooku systematycznie ukazywały się komunikaty MEN, KO w Łodzi i UM Województwa Łódzkiego, a także informacje o 

darmowych materiałach udostępnianych przez różne wydawnictwa czy instytucje.  

Konsultanci i doradcy metodyczni opracowali ciągle uaktualnianą listę (z krótkim opisem) przydatnych w  nauczaniu na odległość aplikacji, narzędzi i 

platform oraz  metod, która została zamieszczona na profilu na facebooku.   

Na profilu na facebooku  zamieszczono także gotowe narzędzia – padlety, scenariusze  lekcji i webquestu do pracy zdalnej. 

Konsultanci nagrali 14 tutoriali (filmów instruktażowych) prezentujących zasady korzystania z różnych aplikacji i platform. 

Konsultanci  i doradcy metodyczni prowadzili konsultacje telefoniczne i mailowe. 

Do wszystkich szkół objętych działaniem Ośrodka zostały wysłane e-maile z zaproszeniem na konsultacje e-mailowe i telefoniczne oraz informacją na temat 

materiałów metodycznych dostępnych na profilu WODN na facebooku. 

 Działania planowane: 



Kontynuowanie podjętych o tej pory działań. 

W kwietniu WODN w Piotrkowie Trybunalskim planuje uruchomienie kursów i warsztatów realizowanych w formie e-learningowej. Do tego celu zostanie 

wykorzystana platforma e-learningowa Ośrodka i darmowe platformy do komunikacji.  

W maju zostanie zorganizowana zdalna sesja popularno-naukowa poświecona tematyce ekologicznej. 

W kwietniu i maju zostanie przeprowadzona akcja "Nauczyciele dla Jana Pawła II" zaplanowana w ramach obchodów Roku św. Jana Pawła II. 

 

 Dokładny wykaz działań na profilu WODN w Piotrkowie Trybunalskim na facebooku (link do profilu WODN w Piotrkowie Trybunalskim na 

facebooku: https://www.facebook.com/WODN-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-485181811504974/) 

 

Lp. Data Tematyka posta Dodany materiał 

1 13 III Opracowana przez konsultantów lista linków (wraz z krótkim opisem) 

aplikacji, narzędzi i platform przydatnych w zdalnym nauczaniu cz. 1 

Lista linków wraz  z opisem 

2 13 III  Instrukcja korzystania z Padletu Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

3 14 III Rekomendacje MEN dotyczące zdalnego nauczania Link do strony 

4 15 III Zdalne lekcje – informacja z serwisu men.gov.pl Link do strony 

5 16 III Kontakt z Ośrodkiem ---------- 

6 16 III Opracowana przez konsultantów lista linków (wraz z krótkim opisem) 

aplikacji, narzędzi i platform przydatnych w zdalnym nauczaniu cz. 2 

Lista linków wraz  z opisem 

7 16 III  Instrukcja korzystania z Flipgrid Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

8 16 III Informacja o przygotowanych przez CKE i OKE zestawach zadań powtórkowych  Link do strony 

9 17 III  Udostępnienie 2 padletów opracowanych przez konsultantkę z naszego 

Ośrodka (padlet maturalny i padlet poświęcony 'Panu Tadeuszowi" A. 

Mickiewicza. 

Linki do padletów (wirtualnych tablic tematycznych) 

10 17 III Instrukcja tworzenia webquestu  (projektu edukacyjnego wykorzystującego 

źródła internetowe) opracowana przez konsultantkę z naszego Ośrodka oraz 

przykładowy webquest  

Prezentacja z instrukcją i przykładowym 

webquestem 

https://www.facebook.com/WODN-Piotrk%C3%B3w-Trybunalski-485181811504974/


11 17 III Informacja o udostępnieniu darmowych materiałów dla nauczycieli i uczniów 

przez Wydawnictwo Pearson 

Link do strony 

12 17 III Informacja o możliwościach, jakie daje w kształceniu na odległość bubli teka 

internetowa "Wolne lektury" 

Link do strony 

13 17 III Informacja o bezpłatnych lekcjach matematyki dostępnych na youtube Link do strony 

14 18 III Instrukcja korzystania z LearningApps.org Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

15 18 III Informacja o udostępnieniu darmowych materiałów dla nauczycieli i uczniów 

przez Wydawnictwo Mac 

Link do strony 

16 18 III Informacja MEN w sprawie przygotowania się do organizacji zajęć edukacyjnych 

z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.  

Link do strony 

17 19 III Informacja o pierwszym kanale edukacyjnym online przygotowanym przez TVP i 

MEN 

Link do strony 

18 19 III Informacja o pasmach edukacyjnych na kanale TVP, TVP ABC i TV Kultura Link do strony 

19 20 III Informacja o darmowych lekcjach prowadzonych przez nauczycieli skupionych na 

blogu "Lekcjewsieci.pl" 

Link do strony 

20 20 III Informacja o udostępnieniu darmowych materiałów dla nauczycieli i uczniów 

przez Wydawnictwo Operon 

Link do strony 

21 20 III Informacja o udostępnieniu darmowych materiałów dla nauczycieli i uczniów 

przez Wydawnictwo Nowa Era 

Link do strony 

22 20 III Instrukcja korzystania z Quizletu Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

23 21 III Informacja o nowych regulacjach prawnych MEN dotyczących kształcenia na 

odległość 

Link do strony 

24 21 III Instrukcja korzystania z Formularzy Google Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

25 23 III Informacja o darmowej platformie edukator.pl umożliwiającej zdalne nauczanie. Link do strony 

26 23 III Instrukcja tworzenia testów na Kahoot.it Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

27 23 III Opracowana przez konsultantów lista linków (wraz z krótkim opisem) 

aplikacji, narzędzi i platform przydatnych w zdalnym nauczaniu cz. 3 

Lista linków wraz  z opisem 

28 23 III Instrukcja korzystania z Edpuzzle.com Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

29 24 III  Przygotowany przez dwoje konsultantów poradnik wykorzystania lekcji 

odwróconej (flipped classroom) w zdalnym nauczaniu 

Instrukcja i prezentacja 



30 24 III Instrukcja tworzenia testów na Quizizz.com Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

31 24 III Informacje o materiałach dostępnych na stronie Biura Programu "Niepodległa" Link do strony 

32 24 III Informacja na temat akcji  "Dzieci uczą rodziców w domu" i materiałach 

przydatnych do zdalnego uczenia i uczenia się. 

Link do strony 

33 24 III List Ministra Edukacji narodowej w sprawie  rekrutacji do szkół i przedszkoli. List  

34 24 III Zachęcenie do zapoznania się z instrukcją korzystania z platformy 

epodreczniki.pl, dostępną na stronie KO w Łodzi 

Link do strony 

35 25 III  Zachęcenie do zapoznania się z instrukcją organizowania i realizowani zdalnego 

nauczania, dostępną na stronie KO w Łodzi 

Link do strony 

36 25 III Informacja o projekcie Grarantanna (Ministerstwo Cyfryzacji i Fundacja 

Teatrikon) 

Link do strony 

37 26 III  Wywiad z konsultantką z Ośrodka na temat uczenia się w domu w radio 

strefa FM 

 

38 26 III  Opublikowanie na portalu epiotrkow artykułu napisanego przez 

konsultantkę z naszego Ośrodka na temat technik ucznia się, zasad higieny 

pracy umysłowej i samodzielnego uczenia się w domu. 

Link do artykułu: https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-

sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-

ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux

6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-

nR0GcWjYQdL0o3 

39 26 III Informacja na temat przygotowanego przez MEN Poradnika do kształcenia na 

odległość 

Link do strony 

40 26 III Informacja MEN i CKE o próbnym egzaminie ósmoklasisty Link do strony 

41 26 III Informacja MEN i CKE o próbnym egzaminie maturalnym Link do strony 

42 26 III Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 roku, 

zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Link do strony 

43 27 III Informacja o rekomendowanej przez MEN darmowej platformie Universality 

umożliwiającej zdalne nauczanie. 

Link do strony 

44 27 III Instrukcja korzystania ClassTools.net Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

45 27 III Informacja portalu edukacyjnym IPN edukacja.ipn.gov.pl. Link do strony 

46 30 III Informacja o projekcje "Szkoła z TVP" Link do strony 

47 30 III Instrukcja korzystania z Genial.ly (tworzenie interaktywnych obrazków i gry 

Trivial) 

Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-nR0GcWjYQdL0o3
https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-nR0GcWjYQdL0o3
https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-nR0GcWjYQdL0o3
https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-nR0GcWjYQdL0o3
https://www.epiotrkow.pl/news/Jak-sie-uczyc-w-domu-Tylko-u-nas-Uczniowskie-ABC,39073?utm_source=specjalny&fbclid=IwAR24ux6cHxUuh70AG7mMw5JuelIhz1xJ5W87r1CSLhi-nR0GcWjYQdL0o3


48 30 III Informacja o paśmie dla najmłodszych "Wesoła Nauka" (TVP, MEN) Link do strony  

49 31 III Domowe Kluby Młodego Programisty - informacja Ministerstwa Cyfryzacji Link do strony 

50 31 III  Relacja z realizacji zdalnego projektu "14 marca – Dzień Liczby Pi", którego 

inicjatorką i organizatorką jest konsultantka z naszego Ośrodka. 

Opis i zdjęcia 

51 31 III  Zaprezentowanie zdalnego sposobu włączenia się w obchody  Roku św. Jan 

Pawła II. Opublikowanie i udostępnienie wirtualnego pokoju zagadek 

opracowanego przez konsultantkę z naszego Ośrodka.  

Link do wirtualnego pokoju zagadek; link do 

instrukcji tworzenia zadań w Formularzu Google. 

52 31 III Informacja na temat poradnika "Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego 

nauczania” 

Link do strony 

53 1 IV Instrukcja korzystania Vocaroo  (dane po 20 minutach od opublikowania) Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

54 1 IV Informacja o darmowych materiałach edukacyjnych udostępnionych przez 

Wydawnictwo Ekonomik (dla nauczycieli przedmiotów zawodowych) 

Link do strony 

55  1 IV Wywiad z konsultantką z naszego Ośrodka, który ukazał się na łamach 

"Tygodnia Trybunalskiego" 

Link do artykułu: 

https://www.epiotrkow.pl/strona/70?fbclid=IwAR0C

L9HlLBmM7e86fdVMQcDxx4uZo-uFxE-

FTOcr4QeYV8f190LLaJlBdVc 

56 1 IV Komunikat MEN na temat przerwy świątecznej  Link do strony 

57  Informacje na temat darmowych materiałów edukacyjnych i podręczników 

udostępnionych przez wydawców edukacyjnych zrzeszonych w Polskiej Izbie 

Książki  

Link do strony 

58 2 IV Instrukcja korzystania z generatorów puzzle, tri mino i scenek komiksowych  Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

59 3 IV  Instrukcja korzystania z Genial.ly (tworzenie gry Memory) Nagrany przez konsultantkę z Ośrodka tutorial (film 

instruktażowy) 

60 3 VI  Informacja  MEN o ograniczeniach w funkcjonowaniu placówek i poradni 

psychologiczno-pedagogicznych 
Link do strony. 

61 6 VI Wirtualny pokój zagadek ( gotowy baśniowy  pokój zagadek dla 

najmłodszych). 

Link do opracowanego przez konsultantkę z Ośrodka 

gotowy scenariusz baśniowego pokoju zagadek  

  

linki do filmików instruktażowych znajdujących się na naszym profili na facebooku (konsultanci z Ośrodka nagrali 14 filmów instruktażowych): 

https://www.epiotrkow.pl/strona/70?fbclid=IwAR0CL9HlLBmM7e86fdVMQcDxx4uZo-uFxE-FTOcr4QeYV8f190LLaJlBdVc
https://www.epiotrkow.pl/strona/70?fbclid=IwAR0CL9HlLBmM7e86fdVMQcDxx4uZo-uFxE-FTOcr4QeYV8f190LLaJlBdVc
https://www.epiotrkow.pl/strona/70?fbclid=IwAR0CL9HlLBmM7e86fdVMQcDxx4uZo-uFxE-FTOcr4QeYV8f190LLaJlBdVc


 Padlet  (wirtualna tablica, na której  możemy umieszczać wiadomości i zadania dla uczniów, materiały edukacyjne, pliki, prezentacje, linki, zdjęcia 

filmy; umożliwia kontakt, otrzymywanie informacji zwrotnej  oraz współpracę miedzy nauczycielem i uczniami) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/560465497891054/ 

 Quizlet ( darmowa platforma umożliwiająca tworzenie elektronicznych fiszek, które mogą być podstawą zestawu ciekawych ćwiczeń) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/766362417224244/ 

 Quizizz (darmowa platforma do tworzenia testów i quizów, które można rozwiązać online oraz wydrukować kartę pracy) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/514543772791220/ 

 Kahoot! (darmowa platforma do tworzenia testów i quizów) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/206964277311021/ 

 Edpuzzle (darmowe narzędzie umożliwiające przygotowanie interaktywnych filmów dostosowanych do konkretnych potrzeb i celów edukacyjnych  – 

do gotowego filmu można dodać np. pytania, quiz,  narrację) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/911633532618850/ 

 Flipgrid (darmowe narzędzie do tworzenia wirtualnej klasy video, umożliwiającej prowadzenie dyskusji i kontakt z uczniami w formie krótkich 

filmów video)  https://www.facebook.com/485181811504974/videos/205081683915073/ 

 LearningApps.org (darmowa aplikacja do tworzenia zadań i gier dla uczniów, m.in. łączenie w pary, linia czasu, wisielec, milionerzy, zadania z 

lukami, krzyżówki) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/545284972782122/ 

  Formularze Google (wystarczy mieć konto Google - adres na gmail.com -  co umożliwia dostęp do różnych aplikacji Google, np. do dysku, na 

którym znajdują się m. in.  formularze, które mogą być wykorzystane do stworzenia formularza z serią zadań, ćwiczeń i testów dla uczniów) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/2265516477089789/ 

 Classtools (darmowe narzędzie do tworzenia gier, zadań i elementów interaktywnych) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/254911115676188/?epa=SEARCH_BOX 

 Aplikacje do tworzenia ciekawych zadań (avatarów, krzyżówek tradycyjnych i obrazkowych, kolorowych QR kodów, QR kodów do zamalowania, 

pytań do przeprowadzenia burzy mózgów online) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/206686947417365/ 

 Genial.ly cz. 1 - opis tworzenia gry Trivial i interaktywnej grafiki  (narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji, grafik i gier) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/2948894721820690/ 

 Vovaroo (darmowe narzędzie do tworzenia nagrań dźwiękowych) https://www.facebook.com/485181811504974/videos/246609259805214/ 

 Aplikacje do tworzenia puzzle, trimino  i scenek komiksowych https://www.facebook.com/485181811504974/videos/199769194655070/ 

 Genial.ly cz. 2 - opis tworzenia gry Memory (narzędzie do tworzenia interaktywnych prezentacji, grafik i gier) 

https://www.facebook.com/485181811504974/videos/513085642715667/ 
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