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Kto?



wIEm,

■ że nowych technologii można używać mądrze

■ jak nowych technologii używać w edukacji

■ w jaki sposób tego uczyć



Co?

Warsztaty dla maturzystów …

… z mądrego wykorzystania 

nowych technologii 

w przygotowaniu do egzaminów



Cel i tematyka warsztatów

Dlaczego

Nowe technologie, z których 
korzystamy na co dzień 
dostarczają rozrywki, dają dostęp 
do wiedzy o ludziach i faktach 
oraz ułatwiają kontakt ze 
znajomymi.
Warto wiedzieć, że mają też spory 
potencjał edukacyjny; i warto ten 
potencjał wykorzystać!

Czego uczymy

■ mnemotechnik i narzędzi 
cyfrowych, które pozwalają 
zastosować te „sztuczki dla 
lepszego zapamiętywania”;

■ technik samouczenia się i uczenia 
społecznościowego oraz aplikacji 
online, które to ułatwią;

■ zarządzania czasem i motywacją 
wraz z narzędziami cyfrowymi, 
które takie działania wspomagają

■ umiejętności wyszukiwania i oceny 
treści online



Koordynator

Łukasz Olesiak, 
Nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii 
Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego 
w Krakowie. Specjalista z zakresu metodyki 
i wykorzystania technologii w edukacji. 
Autor materiałów edukacyjnych. Prowadzi 
warsztaty, szkolenia, webinaria 
podnoszące kwalifikacje dyrektorów szkół, 
nauczycieli i dydaktycznej kadry 
akademickiej (m.in.: UJ, AGH, PK, UEK, UP 
w Krakowie), współpracuje m.in. z 
wydawnictwem Macmillan. Prowadził 
zajęcia i współtworzył materiały 
dydaktyczne dla przedmiotu język angielski 
zawodowy w ramach nowatorskiego 
projektu edukacji zdalnej Małopolska 
Chmura Edukacyjna.



Zespół

CDN – Koło Absolwentów programu 
studiów Cyfrowy Nauczyciel Języka 
Angielskiego prowadzonego od 2014r. 
na filologii angielskiej Uniwersytetu 
Pedagogicznego.
Grupa pasjonatów wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w dydaktyce języka 
obcego. Autorzy między innymi takich 
przedsięwzięć,  jak Mufinizacja edukacji.



Grupa docelowa
W pierwszej fazie projektu: 
maturzyści z 10 szkół ponadpodstawowych 
w Małopolsce; 
10-godzinne warsztaty w każdej z nich na 
przełomie września i października 2019r.
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