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SPRAWOZDANIE SCENARIUSZ DRUGIEGO SPOTKANIA SIECI WSPÓŁPRACY I 

DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI JEZYKA NIEMIECKIEGO 

 

Warsztaty „TIK w pracy nauczyciela - Jak poradzić sobie z chmurą?” 

- wykorzystanie Dysku Google – Google Drive „chmury Google”, tworzenie dokumentów Word, 

Exel, PowerPoint w chmurze 

 

 

14.02.2019 

  

CELE: 

1. Uczestnicy znają możliwości zastosowania w praktyce „chmury Google”. 

2.  Uczestnicy potrafią tworzyć dokumenty Word, Exel, PowerPoint na dysku.  

3. Uczestnicy znają sposoby udostępniania dokumentów. 

4. Uczestnicy potrafią wykorzystać opcję pracy online w grupie roboczej (z 

nauczycielami i uczniami).  

5. Uczestnicy potrafią tworzyć ankiety i formularze na dysku Google. 

6. Uczestnicy potrafią wykorzystać chmurę Google i jej  nowoczesną technologię 

podczas zajęć języka niemieckiego. 

 

PROGRAM SPOTKANIA: 

1. Przedstawienie tematu i celów spotkania. 

2. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce „chmury Google”, a 

w szczególności: tworzenie dokumentów Word, Exel, PowerPoint na dysku oraz sposoby 

ich udostępniania, praca online w grupie roboczej (z nauczycielami i uczniami), 

tworzenie ankiet i formularzy – prezentacja i ćwiczenia praktyczne. 

3. Podsumowanie spotkania i dyskusja, konsultacje indywidualne. 

 

DATA: 14.02.2019  

CZAS TRWANIA: 2 godziny dydaktyczne 

LICZBA UCZESTNIKÓW: .. 

OSOBA PROWADZĄCA: Alicja Skoczylas  

METODY: prezentacja; wizualizacja; ćwiczenia z komputerem online , grupa robocza online, 

dyskusja 

 

Bliskie spotkanie z „chmurą” – tak można by krótko opisać to, co działo się podczas 

kolejnego spotkania sieci współpracy i doskonalenia dla nauczycieli języka niemieckiego. 

Spotkanie poświęcone było rozwojowi kompetencji informacyjnych nauczycieli w zakresie 

korzystania z dysku gogle – Google Drive, czyli tak zwanej „chmury”. Naszym kluczowym 

hasłem było „Jak poradzić sobie z chmurą?” – i jak się okazało wirtualne działania wcale nie 

muszą dużo różnić się od działań na zwykłym komputerze, laptopie, tablecie czy komórce. 

http://www.pcpppidn.eu/
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Uczestnicy zapoznali się z możliwościami zastosowania w praktyce „chmury Google”, a w 

szczególności nauczyli się tworzyć i edytować dokumenty Word, Exel, PowerPoint, ankiety, 

formularze na dysku oraz poznali sposoby ich udostępniania. Jednym z najciekawszych 

punktów spotkania były próby pracy online w grupie roboczej. My ćwiczyliśmy w gronie 

nauczycieli, ale tą rewelacyjną funkcję można z powodzeniem przenieść na poziom klasy i 

wykorzystać do pracy z uczniami oraz w uczniowskich grupach projektowych. Z 

niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, na którym pochwalimy się naszymi 

indywidualnymi działaniami i postępami w „chmurze”. 

 

Alicja Skoczylas  

 

http://www.pcpppidn.eu/

