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Kurs eTwinning "Tydzień z książeczką elektroniczną"
Kurs trwa od ............ do ............
Witamy na szkoleniu dla nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, podczas którego zaprezentowane
zostaną narzędzia pozwalające stworzyć w prosty sposób atrakcyjne książeczki elektroniczne, zarówno
tworzone od podstaw (aplikacje Storybird, StoryJumper, FlipSnack i ZooBurst), jak również umożliwiające
przekształcenie przygotowanych wcześniej dokumentów tekstowych, prezentacji i dokumentów PDF w
internetową publikację (FlipSnack, Youblisher i Issuu).
Wszystkie informacje o zakresie tematycznym i organizacji kursu znajdują się w Sylabusie kursu. Przed
rozpoczęciem pracy bardzo prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. Zachęcamy także do
przedstawienia się na forum "Poznajmy się".
Wskazówki dla trenera
Sylabus kursu
Poznajmy się
Forum aktualności
Forum pomocy
eTwinning Desktop
Konsultacje online

1. Storybird
W pierwszej części kursu poznamy aplikację online Storybird, która umożliwiają tworzenie e-książeczek, a
także pracę w wirtualnej klasie z uczniami. W Storybird można korzystać wyłącznie z gotowych obrazów
proponowanych przez serwis, a jego zaletą jest prosty interfejs użytkownika, przygotowany specjalnie dla
młodych użytkowników.
Zapoznaj się z przykładami książeczek oraz materiałami dydaktycznymi i wykonaj Zadanie 1.
Przykłady książeczek
Serwis Storybird
Zakładanie konta w serwisie Storybird
Tworzenie książeczek w Storybird
Zadanie 1

StoryJumper
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W drugiej części kursu poznamy serwis online StoryJumper, który umożliwia przygotowanie e-książeczek z
wykorzystaniem obrazów własnych lub pobranych z zasobów internetowych (z zachowaniem praw
autorskich). Zapoznaj się z przykładami książeczek oraz materiałami dydaktycznymi i wykonaj Zadanie 2.
Serwis StoryJumper
Zakładanie konta w serwisie StoryJumper
Tworzenie książeczek w StoryJumper
Przykłady książeczek
Zadanie 2

Podsumowanie
Kurs "Tydzień z książeczką elektroniczną" dobiega końca i mamy nadzieję, że zaproponowane narzędzia
zostaną przez Państwa wykorzystane zarówno podczas zajęć lekcyjnych, jak i w prowadzonych projektach.
Można się było przekonać, że doskonale nadają się nie tylko do tworzenia śmiesznych historyjek, ale także
pozwalają w nietypowy sposób zaprezentować treści edukacyjne. Warto też zaproponować te narzędzia
uczniom. Tworzenie przez dzieci książeczek w serwisach Storybird, StoryJumper i FlipSnack może być dla nich
dobrą zabawą i sprawiać przyjemność, a jednocześnie posiada wiele walorów edukacyjnych. Podczas pracy
nad własną książeczką uczniowie mogą rozwinąć sprawność pisania i czytania, kształcić umiejętność
poprawnego redagowania tekstu i posługiwania się komputerem, rozwijać wyobraźnię.
Informację o zaliczeniu kursu znajdą Państwo w panelu Administracja  Oceny w zadaniu "Zaliczenie".
Wystawiony punkt 1 oznacza zaliczenie kursu, punkt 0 oznacza brak zaliczenia.
Bardzo prosimy wszystkich o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
Ankieta ewaluacyjna
Zaliczenie

