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Skitch, czyli porządek
Skitch, aplikacja pomyślana jako narzędzie do robienia i oznaczania zrzutów ekranu, w nauczy-

cielskich rękach może stać się znakomitym narzędziem do tworzenia szkolnego przewodnika po skar-

bach przyrody czy historycznych miejscach. Może też posłużyć do budowy dydaktycznego portfolio, 

szkolnej (wirtualnej) kroniki lub zapisanej w chmurze tablicy ogłoszeń.

Wielką zaletą aplikacji jest jej uniwersalność. Działa z  systemami operacyjnymi: Mac OS X, 

Windows Desktop, Windows 8 (Touch) oraz na urządzeniach mobilnych – iPad, iPhone, iPod To-

uch, a także na tabletach z systemem Android. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba założyć konto 

w usłudze Evernote. Jak sprawnie przebrnąć przez ten proces pisaliśmy w nr. 28 naszego magazynu  

 http://edufakty.pl/wp-content/uploads/arch/efun28.pdf .

Po zainstalowaniu aplikacji w  smartfonie lub tablecie zyskujemy możliwość nie tylko robienia 

zdjęć, lecz również ich opisywania i oznaczania.

Rodzina Evernote,  
czyli pomoc w projekcie

Chmura dla edukacji

W poprzednim numerze magazynu EduFakty-Uczę Nowocześnie pisaliśmy 

o możliwościach ogólnodostępnego, uniwersalnego programu do tworzenia, 

przechowywania i  porządkowania notatek Evernote. Producent tej aplikacji 

przygotował kilka innych atrakcyjnych programów wspomagających pracę 

metodą projektu. 
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Skitch i Web Clipper  

to aplikacje, które pomogą 

nauczycielowi w doku-

mentacji projektów eduka-

cyjnych lub w stworzeniu 

dydaktycznego portfolio.

Warto wiedzieć

B Instalacja
a)  W zakładce Produkty na stronie www.evernote.com znajdziemy plik instalacyjny Skitch. System sam dobierze  

rozszerzenie pliku do systemu operacyjnego (np. Windows lub iOS).
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C Przechowywanie 
Aplikacja jest powiązana z naszym kontem w Evernote. 

Jej każdorazowe uruchomienie przeniesie nas do notatek 

Skitch w tejże usłudze. Tu też będą przechowywane 

wszystkie projekty realizowane przy użyciu Skitch.

D Praca ze Skitchem 
W górnym menu znajduje się okno pozwalające na roz-

poczęcie pracy z programem Skitch. Z rozwijalnej listy 

wybieramy dowolną opcję.

b)  Plik zapisujemy na dysku komputera. Po jego urucho-

mieniu aplikacja zostanie zainstalowana (interfejs 

programu może się różnić w zależności od systemu 

operacyjnego, jednak różnice te nie mają wpływu na 

komfort pracy z aplikacją).

 Zapisywanie na dysku

 Możemy zrobić zrzut ekranu…

 …dodać dowolne zdjęcie lub plik pdf z dysku komputera…

 …albo zrobić zdjęcie i je opisać.

 Notatki Skitch w Evernote

 Wybór trybu
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E  Opisywanie, zakreślanie, 
zapisywanie
Po lewej stronie ekranu aplikacji Skitch znajduje się 

pasek narzędzi. 

Dzięki nim każde zdjęcie, zrzut strony internetowej lub pdf 

możemy opisać lub specjalnie oznaczyć.

…a także np. rozpikselować fragment obrazu lub tekstu.  

Wszystko odbywa się w sposób intuicyjny (dzięki czytelnym 

ikonom w pasku narzędzi).

Aplikacja pozwala także na przycinanie obrazu. Wystarczy wybrać 

odpowiednie narzędzie z paska i zaznaczyć fragment do usunięcia.

Możemy też zakreślać ciekawe fragmenty, dodawać punktory…

 Pasek narzędzi

 Piksele

 Przycinanie

 Wysyłanie notatki

 Opisywanie i oznaczanie

 Zakreślanie i dodawanie punktorów

F   Zapisywanie i wysyłanie 
Gotowa notatka automatycznie zapisywana jest na 

naszym koncie w Evernote. Można ją też wysłać (lub 

umieścić w serwisie społecznościowym) klikając w ikonę 

wyślij umieszczoną w prawym górnym rogu. 
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 Pobieranie aplikacji

 Opisywanie zapisywanej strony WWW

 Nagrywanie notatki głosowej

 Wycinanie całego ekranu

Web Clipper, czyli strona internetowa 
w notatniku

Producent Evernote’a przygotował kolejną 

niespodziankę użytkownikom tego elektronicz-

nego notatnika. Specjalny, instalowany wraz 

z przeglądarką internetową, dodatek umożliwia 

zapisywanie dowolnych stron internetowych ja-

ko notatek. Dzięki temu możemy mieć dostęp do 

ulubionych artykułów nawet wówczas, gdy stro-

na internetowa, na której się znajdowały, została 

zlikwidowana. 

B Pobieranie i instalowanie
Dodatek pobieramy ze strony www.evernote.com. 

Aplikację znajdziemy w zakładce Produkty. Web 

Clipper w najnowszej wersji jest kompatybilny ze 

wszystkimi popularnymi przeglądarkami.

C Praca z nożyczkami
Po kliknięciu na ikonę słonia pojawi się okno aplikacji.  

Możemy w nim opisać stronę internetową, której zrzut 

zostanie zapisany jako notatka w Evernote. 

Po zainstalowaniu aplikacji w pasku narzędzi przeglądarki 

pojawi się ikona słonia. To symbol nożyczek sieciowych 

Evernote.

Możemy też dograć komentarz klikając ikonkę o kształcie mikrofonu.

Web Clipper pozwala nam na zapisywanie całej strony 

internetowej w postaci zrzutu ekranu lub jej fragmentu. 

Wystarczy kliknąć na odpowiednią (dobrze opisaną przez 

producenta) ikonę.
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 Wycinanie fragmentu strony

 Strona zapisana na koncie w Evernote

Skopiowane, przy użyciu nożyczek sieciowych, strony inter-

netowe zostaną zapisane na naszym koncie w Evernote.

W kolejnym numerze magazynu  

EduFakty – Uczę Nowocześnie zapoznamy 

Państwa z inną ciekawostką przygotowaną 

przez producenta Evernota dla miłośników 

iPadów. Będzie to specjalna aplikacja 

wspomagająca naukę kaligrafii.

ag

Zapraszamy do odwiedzenia  

facebookowej strony magazynu 

EduFakty – Uczę Nowocześnie.

Polub nas!

AUTOPROMOCJA


