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

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

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

https://earlystage.pl
http://universe.earlystage.pl


Zapraszamy do kontaktu z nami, 
prowadzącymi webinarium :)

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


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




Jak budować relacje w świecie technologii? 
  
Zapraszamy do posłuchania naszego podcastu 

Z podcastu dowiesz się:  
- jak budować relacje z uczniami i uczennicami pracując zdalnie  
- jakie aktywności online służą uczniom  
- jak namawiać uczniów, aby podczas zdalnych lekcji włączali kamerki 

Podcast dostępny tutaj:  
https://universe.earlystage.pl/universe/cybermocna-szkola-podcast-o-
relacjach-w-kontekscie-nowych-technologii

https://universe.earlystage.pl/universe/cybermocna-szkola-podcast-o-relacjach-w-kontekscie-nowych-technologii
https://universe.earlystage.pl/universe/cybermocna-szkola-podcast-o-relacjach-w-kontekscie-nowych-technologii


● Raport z Badań NASK “Nastolaki 3.0 (2019)”   
● Badania EU Kids Online 2020 pod kierunkiem prof. Jacka 

Pyżalskiego  
● Raport “Pozytywny internet i jego młodzi twórcy”  
● mentimeter.com  
● padlet.com  
● jamboard.google.com 
● canva.com 
● gifmaker.me  
● Spot akcji “Śmieci na wysokości” 
● Creative Commons Polska 

Linki prezentowane podczas webinarium: 

https://www.nask.pl/pl/raporty/raporty/2593,Raport-z-badan-quotNastolatki-30quot-2019.html
http://www.eukidsonline.net/
https://akademia.nask.pl/publikacje/RAPORT_a4_29_5_19_inter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=y-baYo3OmH8&ab_channel=%C5%9Bmiecinawysoko%C5%9Bci
https://creativecommons.pl


● Lista baz zdjęć, grafik i dźwięków na otwartych licencjach:  
https://otwartezasoby.pl/darmowe-zdjecia-z-sieci-skad-brac-jak-
korzystac/ 

● Blog na temat ciekawych narzędzi i aplikacji 
https://studniaznarzedziami.tumblr.com/?
fbclid=IwAR1nJPogf06_wVlWatk8sbyqllzHpcB6SQlJPZCZr41LEy0O9KgBoN
_zW-g 

● Dozwolony użytek w edukacji - infografika Centrum Cyfrowego Projekt 
Polska  
https://centrumcyfrowe.pl/czytelnia/dozwolony-uzytek-w-edukacji-
infografika/ 

● Podręcznik “Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z sieci. Internet a 
prawa autorskie” M.Grudzień, M. Sopyło, wyd. ORE  
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/bezpieczne_i_odpowiedzialne 

● Podręcznik “Jak ciekawie uczyć o Konstytucji i prawie” pod red. M.Ejchart-
Dubois, M.Sopyło wyd. Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy 
http://stowarzyszenieholda.pl/jak-uczyc-ciekawie-o-konstytucji-i-prawie-
tydzien-konstytucyjny-dla-nauczycieli-i-nauczycielek/ 

Przydatne linki
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Strony, na które warto zaglądać:
Platforma Edukacyjna Early Stage 
https://universe.earlystage.pl/ 

Fundacja Kosmos dla Dziewczynek 
https://fundacjakosmos.org/  

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/ 
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