
  

 
 

Warsztaty MODERN TOOLKIT w 
Barcelonie 
 

W trakcie seminarium Digitalisation in university continuing education: Technology, content and pedagogy, 
odbywającego się w dniach 24-25 listopada w Barcelonie, nasz partner, EUCEN, zorganizował warsztaty dotyczące 
projektu MODERN. Celem tego działania było zaprezentowanie projektu i zaoferowanie uczestnikom naszych 
doświadczeń związanych z wykorzystywaniem określonych narzędzi zawartych w zestawie narzędziowym 
przygotowanym w projekcie MODERN.   
Po przedstawieniu celów naszego projektu, uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy. Każdej z grup przydzielono 
jedno konkretne narzędzie e-learningowe i poproszono ją o zapoznanie się z jego funkcjonalnością. Narzędzia te to:  

• Ed Puzzle – tworzenie kursów 
• Kahoot – narzędzie do tworzenia quizów, ankiet i ocen 
• Digital Assess – narzędzie do tworzenia quizów, ankiet i ocen 
• Blackboard – zarządzanie kursem 

Każda z grup została wyposażona w laptop i nośnik USB zawierający odnośniki, które mogą być przydatne przy 
zapoznawaniu się z ogólną charakterystyką narzędzia. Uczestnicy najpierw przeprowadzili dyskusję, a następnie 
zapoznali się w narzędziem w ramach swojej grupy. Później podzielili się swoimi spostrzeżeniami z pozostałymi 
grupami. W dalszej części nastąpiła ogólna dyskusja.. 
W warsztatach uczestniczyło 14 osób. Wszyscy wykazywali wyraźne zainteresowanie projektem i jego dotychczasowymi 
rezultatami.  
 
 
Modern YouTube 

 
W ramach prac nad naszym 
trzecim rezultatem, 
stworzyliśmy kanał  MOdern_ 
YouTube, na którym znajdują 
się jedne z najlepszych 

poradników online dla naszych najlepszych 24 narzędzi 
szkoleniowych. 

Podczas stawiania pierwszych kroków, przydatne mogą się 
okazać także studia przypadków, które tworzą nasi 
nauczyciele, szkoły i uniwersytety. 

Skorzystaj z odnośnika, aby zasubskrybować nasz kanał!  
 
Wydarzenie w Belfaście 
 

Wydarzenie projektu MODERN – 23 marca, w East 
Belfast Enterprise & The Foundry. 
Czy wiesz, że 70% nauczycieli dostrzega wagę 
cyfrowych narzędzi w nauczaniu, ale tylko 20-25% 
studentów jest uczona przez nauczycieli pewnie z nich 
korzystających? To my - MODERN (www.modern.pm), 
nasz projekt dostarcza nauczycielom audyt najbardziej 
innowacyjnych narzędzi e-learningowych! Znajdziesz 
tam też wskazówki i porady jak wybrać narzędzia, które 
przydadzą Ci się najbardziej w osiąganiu celów 
pedagogicznych.  
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https://www.youtube.com/channel/UCZoMPbmcYk3x5CMeB6X8jOg
https://www.youtube.com/channel/UCZoMPbmcYk3x5CMeB6X8jOg
http://www.modern.pm/

