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Zapraszamy do kontaktu z 
siecią szkół języka 
angielskiego dla dzieci i 
młodzieży  Early Stage 

Early Stage
Universe.Earlystage.pl
FB: @earlystage
IG: @early_stage

Zajrzyjcie też do bazy wiedzy dla nauczycieli i 
nauczycielek:  universe.earlystage.pl



Zapraszamy do kontaktu z 
nami, prowadzącymi 
webinar:)

Zuzanna Piechowicz
zuza.piechowicz@gmail.com
727 467 707
FB: @zuza.piechowicz
IG: @piechowicz.zuza

Maciej Sopyło
m.sopylo@kooperatywatrenerska.pl
507 296 107
FB: @maciejsopylo

Znajdziecie nas też: 
FB: @kooperatywatrenerska 

fot. Tomasz Toczek, Early Stage

mailto:zuza.piechowicz@gmail.com
mailto:m.sopylo@kooperatywatrenerska.pl


Co przed nami: 
30.11. Podcast: Nowe technologie i relacje.
Jak ja, nauczyciel/nauczycielka mogę poczuć się pewnie w 
wykorzystywaniu nowych technologii na lekcjach? Jak utrzymać 
kontakt z uczniami i uczennicami pracując z nowymi 
technologiami?

7.12. Webinar: Nie tylko odbiorcy. Jak być twórczym w sieci?
Jak namawiać dzieci i młodzież, by byli w sieci kreatywni? I 
dlaczego warto?

W 2021 zaprosimy na spotkania rodziców dzieci, rodziców 
nastolatków oraz samych uczniów i uczennice.



Jak korzystać z polecanych materiałów?

Rekomendujemy, by  prezentowane materiały, 
narzędzia i scenariusze wykorzystać do projektowania 
zajęć w oparciu o Cykl Kolba (patrz następny slajd)

Zachęcamy, by zwracać uwagę na licencję, na której 
opublikowany został dany polecany przez nas 
materiał - tak, by korzystać z nich zgodnie z prawem 
autorskim. Więcej o licencjach: 
www.creativecommons.pl 

http://www.creativecommons.pl




● Katalog kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych 
Fundacji Nowoczesna Polska 
 www.edukacjamedialna.edu.pl

● “Youth Skills. Report on Interviews with Experts on Digital Skills in 
Schools and on the Labour Market” 
https://yskills.eu/publications/ 

● Aplikacje do zbierania danych (i nie tylko): 
- mentimeter.com
- jamboard.google.com
- padlet.com
- post-ity
● Aplikacja do sprawdzania, jak silne jest hasło
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/

Linki prezentowane podczas webinarium: 

http://www.edukacjamedialna.edu.pl
https://yskills.eu/publications/
https://www.security.org/how-secure-is-my-password/


● EU Kids Online 2020
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/docum
ents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2
020.pdf 

● Raport z badań “Nastolatki 3.0”
https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quot
Nastolatki-30quot-2019.html

● Raport “Kontakt dzieci i młodzieży z pornografią” Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę 
https://fdds.pl/baza_wiedzy/kontakt-dzieci-mlodziezy-pornografia
-2017/

● “Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie wykorzystanie zasobów 
dostępnych w sieci” M.Grudzień i M.Sopyło wyd. ORE 
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments
/includes/download.php?id=29146

Co robią młodzi w internecie? 
Badania i materiały: 

https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf
https://fdds.pl/baza_wiedzy/kontakt-dzieci-mlodziezy-pornografia-2017/
https://fdds.pl/baza_wiedzy/kontakt-dzieci-mlodziezy-pornografia-2017/
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=29146
https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=29146


Strony, na które warto zaglądać:

Platforma Edukacyjna Early Stage
https://universe.earlystage.pl/

Fundacja Panoptykon (Cyfrowa Wyprawka)  
https://cyfrowa-wyprawka.org/

Fundacja Nowoczesna Polska 
http://edukacjamedialna.edu.pl/

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
https://ceo.org.pl/

Fundacja Szkoła z klasą
https://www.szkolazklasa.org.pl/

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
https://fdds.pl/

Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
https://dbamomojzasieg.com/

https://universe.earlystage.pl/
https://cyfrowa-wyprawka.org/
http://edukacjamedialna.edu.pl/
https://ceo.org.pl/
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