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Wirtualna szafa, czyli Evernote
Evernote został pomyślany jako elektroniczny notatnik. Z czasem stał się jednak czymś
więcej. Dla jednych wirtualną szafą, do której upchać można wszystkie notatki (odręczne
i elektroniczne), zdjęcia, filmy, a nawet całe strony internetowe. Dla innych znakomitym
narzędziem wspomagającym zarządzanie szkołą lub pomocą w realizacji projektu edukacyjnego. Dla jeszcze innych – zwykłym notatnikiem.

Evernote to program, który działa w chmurze
i może być wykorzystywany przez nauczycieli do
tworzenia i przechowywania wszelakich notatek,
gromadzenia zdjęć (np. z wycieczek szkolnych, akademii, realizowanych projektów edukacyjnych), a nawet tworzenia prezentacji i komunikacji z uczniami.
Dyrektorom narzędzie to może ułatwić zarządzanie
szkołą, pomóc w organizacji spotkań rady pedagogicznej, a dzięki modułowi komunikacyjnemu – wysyłać komunikaty pracownikom szkoły na ich indywidualne konta.
Największą zaletą programu jest jednak jego uniwersalność. Dzięki temu, że aplikacja działa w chmu-

rze, do zgromadzonych w niej danych użytkownik ma
dostęp w dowolnym czasie i miejscu. Można z niej korzystać używając dowolnej przeglądarki internetowej
lub zainstalować na komputerze, smartfonie, tablecie.
Aplikacja jest kompatybilna z wszystkimi systemami
operacyjnymi – zarówno tymi komputerowymi, jak
i zainstalowanymi na urządzeniach przenośnych.
I choć z Evernote’a można korzystać bez konieczności instalacji, warto to zrobić. W ten sposób uzyskamy dostęp do notatek także wtedy, gdy nie będzie dostępu do internetu. Wersja on-line nie ma też
wszystkich funkcjonalności, w które producent oprogramowania wyposażył aplikację.

Widok na wersję on-line
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Evernote na iPadzie…

Evernote w szkole
Aplikacja, oprócz tego, że pozwala na gromadzenie
w jednym miejscu różnego rodzaju notatek, daje też
możliwość ich tworzenia. Co więcej, to od użytkownika zależy, czy będzie to notatka przygotowana odręcznie, w edytorze tekstu, w formie głosowej lub wideo.
Do każdej notatki możemy dołączyć dokument PDF,
zdjęcie lub prezentację. Evernote daje nam możliwość tworzenia prostych slajdów. Dzięki wbudowanej
w urządzenie kamerze możemy sfotografować dowolny obiekt lub tekst i osadzić go w notatce. Możemy też
ustawić alarm, który przypomni nam o notatce.

... i na smarfonie a Androidem

Dyrektorów ucieszy inna funkcjonalność – udostępnianie notatników (w tym np. szkolnych dokumentów
z naniesionymi uwagami) innym użytkownikom.
Ciekawostką jest też specjalny dodatek – nożyczki
sieciowe. Dodatek pozwala na robienie zrzutów stron
internetowych i dodawanie ich do notatnika. Nożyczki działają z przeglądarkami: Mozilla Firefox, Google
Chrome i Safari.
Podobnie jak z wieloma tego typu usługami istnieją
dwie wersje (bezpłatna i Premium) różniące się funkcjonalnością. W wersji darmowej nie można np. zapisać notatki w formacie *pdf.

Instalacja
1. W
 chodzimy na stronę www.evernote.com. Kolejnym krokiem będzie założenie wirtualnego konta. To tam będą
trafiały wszystkie tworzone przez użytkownika notatki.

www.evernote.com
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2. K
 likamy w ikonę Załóż konto, a następnie wpisujemy
swój e-mail i zabezpieczamy konto hasłem. Będziemy z niego korzystali przy każdym wejściu na nasze
konto w Evernote.

Instalacja programu

Zakładanie konta

3. Na e-mail podany przy rejestracji zostanie wysłany
link, w który trzeba kliknąć, by zakończyć proces rejestracji. Zostanie nam też automatycznie przydzielony login i adres e-mail (będzie wykorzystywany
m.in. do udostępniania notatek). Producent załączył
też link do samouczka i do pobrania aplikacji. Możemy też korzystać z naszego konta on-line.

Tworzenie notatki
Aby rozpocząć tworzenie notatki, wystarczy kliknąć
na ikonę Nowa notatka. W wersji na system Windows
tuż przy niej znajdziemy rozwijalną listę z rodzajami
notatek (w edytorze tekstu, odręczną, głosową lub wideo). W wersji na Mac OS standardowo pojawi się edytor tekstu. By zmienić wersję, np. na notatkę głosową,
trzeba klikną w ikonę Plik (znajduje się w menu głównym programu), a następnie wybrać rodzaj notatki.
Notatkę możemy ubogacać na różne sposoby: dodawać zdjęcia, pliki PDF, filmiki, dźwięk. Wszystko
odbywa się w sposób intuicyjny.

Witamy w Evernote

4. Aplikację

możemy pobrać w każdej chwili korzystając ze strony evernote.com. W zakładce
Produkty znajdziemy plik instalacyjny Evernote,
który zapisujemy na dysku komputera. Po jego
uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana
(interfejs programu może się różnić w zależności
od systemu operacyjnego, jednak różnice te nie
mają wpływu na komfort pracy z aplikacją).

Tworzenie notatki

Tworzenie notatki głosowej
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Porządek dzięki notatnikom i znacznikom
Dzięki specjalnym wirtualnym notatnikom nasze notatki możemy poukładać tematycznie, chronologicznie,
w zależności od ich ważności. To wielka zaleta Evernote.
Notatnikom możemy też nadawać nazwy, a dodajemy je
klikając w ikonę Dodaj notatnik.
W Evernote są dwa rodzaje notatników – lokalny (dostępny tylko na komputerze, w którym został utworzony) oraz
zsynchronizowany (dostępny na każdym urządzeniu).
Innym sposobem porządkowania notatek jest opatrywanie ich znacznikami (nazywanymi też tagami
lub słowami kluczowymi). Odpowiednie oznakowanie
pozwoli nam na szybkie odnalezienie notatek, np.
na temat polskich romantyków. Notatki możemy wyszukiwać po dacie utworzenia lub modyfikacji.

w wersji płatnej aplikacji. Aby udostępnić uczniom
lub radzie pedagogicznej notatnik należy kliknąć
w zakładkę Udostępnij ten notatnik.
3. Po kliknięciu w ikonę udostępniania wybieramy
jedną z dwóch opcji:
a. Udostępnij osobom (wybierzemy osoby, które będą
miały dostęp do notatnika),
b. Utwórz łącze publiczne.

Udostępnianie notatnika

4. Zo wybraniu opcji Udostępnij osobom wpisujemy
adresy e-mail odbiorców. Możemy też dodać wiadomość. Następnie klikamy w ikonę Udostępnij.
Tworzenie notatników

Udostępnianie notatek i notatników
1. Także

i ta funkcjonalność jest zaletą programu.
Udostępnianie notatek odbywa się intuicyjnie.
Notatkę możemy wysłać mailem (program wygeneruje specjalny link do notatki), opublikować na
Facebooku lub Tweeterze.

Udostępnianie notatnika

Na wskazane adresy e-mail wpłyną zaproszenia z linkiem do notatnika. Po zalogowaniu się do serwisu
evernote.com nauczyciel lub uczeń otrzyma informację o udostępnionym notatniku.

Udostępnianie notatki

2. Znakomicie sprawdza się też opcja udostępniania
całych notatników. Umożliwia ona wyświetlanie
w naszej aplikacji notatek utworzonych przez innych
użytkowników i odwrotnie. Niestety edytowanie notatki przez innych użytkowników jest możliwe tylko

Udostępnianie notatnika
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Szyfrowanie
W Evernote mamy możliwość zaszyfrowania notatki lub jej fragmentów. Aby
to zrobić, wystarczy zaznaczyć interesujący nas fragment, a następnie prawym
przyciskiem myszy wybrać opcję.
1. Zaznacz tekst, który ma być
zaszyfrowany, kliknij prawym
klawiszem myszy i wybierz opcję
Szyfruj zaznaczony tekst.
Szyfrowanie tekstu

2. Wpisz hasło umożliwiające
odszyfrowanie tekstu.

Szyfrowanie tekstu

3. Aby odszyfrować tekst, należy kliknąć
w niedostępny fragment, a następnie
wpisać nadane uprzednio hasło.

Zaszyfrowany tekst

Na forach internetowych poświęconych tej
aplikacji często pada pytanie o bezpieczeństwo
danych zapisanych na kontach Evernote. Notatki
są zabezpieczane za pomocą protokołu SSL,
a więc w ten sam sposób, jak nasze konta e-mail.
8 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 
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Arkusz kalkulacyjny
nie tylko na matematyce
Wśród wielu programów komputerowych wykorzystywanych w procesie kształcenia na
szczególną uwagę zasługują programy do projektowania arkuszy kalkulacyjnych. Programy te mogą znaleźć zastosowanie nie tylko na zajęciach informatycznych (informatyce
lub zajęciach komputerowych), ale również na zajęciach niemalże każdego przedmiotu.

Arkusze kalkulacyjne zyskały swoją popularności
dzięki zastosowaniu specyficznej konstrukcji części
edycyjnej podzielonej na kolumny, wiersze, a w efekcie na komórki, do których można wprowadzać: liczby,
teksty i formuły. Te ostatnie umożliwiają nam wykonywanie wszelkich działań z użyciem zarówno operatorów arytmetycznych, jak i dziesiątek podstawowych
i specjalistycznych funkcji.Właśnie za pomocą tych
programów, dzięki tak opracowanej strukturze,można:
•w
 ykonać obliczenia matematyczne, fizyczne lub
chemiczne,
•z
 aprezentować w formie tabelarycznej lub graficznej dane wynikające z obserwacji lub wykonywanych doświadczeń na lekcjach biologii, chemii lub
fizyki,
• tworzyć zestawienia biograficzne lub wydarzeń historycznych,
• prezentować tabelarycznie lub graficznie dane
geograficzne, etnograficzne lub atmosferyczne,
• tworzyć zestawienia wyników rozgrywek sportowych, konkursów przedmiotowych.
Podczas zajęć informatycznych można wykorzystać wymienione możliwości, kształtując umiejętności stosowania arkuszy kalkulacyjnych do rozwiązywania różnych problemów, powiązanych tematycznie
z innymi przedmiotami. Analiza treści kształcenia
w przedmiotach występujących na tym samym poziomie edukacyjnym może zaowocować tworzeniem
interdyscyplinarnych projektów dla uczniów. Wybrane
treści kształcenia z różnych przedmiotów należy więc
połączyć w jeden projekt. Tematyka tych projektów
możedotyczyć m.in.:
1 inwentaryzacji najstarszych drzew w parku
położonego niedaleko szkoły. Do wykonania

niezbędnych obliczeń należy zastosować
matematyczne twierdzenia. Do rozpoznania
gatunków wiedzę z zakresu biologii,
2 obserwacji warunków atmosferycznych, tworzenia
tabel i wykresów temperatur, ciśnienia barycznego, itp.,
Projekt, który zostanie opisany w tym artykule połączy wiedzę matematyczną z edukacją regionalną
i być może z historią. Elementem integrującym są narzędzia technologii informacyjnej, zwłaszcza arkusz
kalkulacyjny.
Tytuł projektu: Otaczające budynki mówią o historii
i tradycjach naszegoregionu
Projekt wykonują zespoły złożone z 3 do 4 uczniów.
Zadaniem każdego zespołu jest wybranie ciekawego
w okolicy szkoły, budynku, dla którego należy:
• wykonać dokumentację fotograficzną,
• wykonać rysunek wybranego budynku
• zebrać informację na temat jego historii, tzn. kiedy
został wybudowany, jakie było jego przeznaczenie,
z jakimi ciekawymi wydarzeniami był związany,
• określić jego geograficzne położenie oraz podstawowe wymiary; do określenia wysokości należy
wykorzystać twierdzenie Talesa lub własności trójkątów podobnych.
• zebrać wszystkie informacje i obliczenia we wspólnym dla wszystkich zespołów arkuszu kalkulacyjnym,
• przygotować prezentację na temat wybranego budynku.
Łatwo się przekonać, że projekt integruje 5 przedmiotów: matematykę, historię, informatykę, geografię
i plastykę z edukacją regionalną. Warto zauważyć,
że każdemu etapowi prac towarzyszy wykorzystanie
technologii informacyjnej:
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• wykonanie fotografii cyfrowych i ich obróbka do
prezentacji,
• zestawienie danych w arkuszu kalkulacyjnym,
• nagranie wywiadów na temat historii budynków,
• przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego budynku.
Szczególnie ważną pracą w tym projekcie jest wykonanie niezbędnych pomiarów i obliczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Do pomiaru wysokości budynku można wykorzystać znane naszym
uczniom własności figur podobnych lub twierdzenie
Talesa. W tym celu można postępować zgodnie z następującym algorytmem:
1 jedna z osób zespołu ustawia się, trzymając w ręku
miarkę, w określonej (zmierzonej, np. krokami)
odległości od wybranego budynku,
2 dalej w linii prostej, w znacznie krótszej odległości
należy ustawić orientacyjny przedmiot (kamień, pień
drzewa, itp.)
3k
 olejna osoba z zespołu wykonuje fotografię, w ten
sposób, aby były na niej widoczne: budynek, osoba
z miarką i orientacyjny punkt,
4w
 ykonane zdjęcie należy odczytać w dowolnym
edytorze graficznym, a następnie dorysować
prostą łączącą najwyższy punkt budynku ze
znacznikiem; prosta ta przetnie miarkę na zdjęciu
w określonym punkcie. Odczytana na miarce
wielkość jest wysokością p, niezbędną do
określenia rzeczywistej wysokości budynku.

rys. 2

Celowo, nie został do tej pory nazwany program,
w którym jest wykonywany projekt. Taką tabelę i zaproponowane obliczenia można wykonać w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym. Różnią się one między
sobą najczęściej miejscem usytuowania funkcji w interfejsie użytkownika programu. Najważniejsza jest
wiedza na temat możliwości programu, nie zaś w który przycisk paska narzędzi lub wstążki należy kliknąć.
Tabela powinna być przygotowana w sposób, niebudzący wątpliwości, w które komórki należy wpisywać
poszczególne dane, a w które formuły. Duże znaczenia
ma więc sposób sformatowania tabeli. Mimo, że wiele
programów ma gotowe szablony lub wzorce tabel.
Proponuję jednak samodzielne przygotowanie tabeli, według własnej koncepcji graficznej. Projektując
tabelę do omawianego zadania należy zwrócić uwagę
na następujące czynności.
1Z
 aplanowanie, rozplanowanie i pogrupowanie
typów informacji. Na przykład: szerokość
i długość geograficzna budynku zostały wpisane
do sąsiednich komórek, a nad nimi scalono dwie
komórki, wstawiając wspólny dla nich opis typu
danych: Dane geograficzne.

rys. 1
rys. 3

Po wykonaniu wszystkich pomiarów warto jest zaprojektować tabelę w arkuszu kalkulacyjnym. Zostaną w nim odnotowane wszystkie zebrane informacje
i pomiary oraz wykonane niezbędne obliczenia. Tabela, która zostanie przygotowana do wypełnienia danymi, zebranymi przez wszystkie zespoły, może wyglądać następująco.
10 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

2Z
 aprojektowanie kolorystyki wierszy
nagłówkowych, aby odróżniały się od pozostałej
części tabeli. Dla wierszy nagłówkowych w zadaniu
zastosowano: wypełnienie gradientem oraz białą
i pogrubioną czcionkę.
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3Z
 aprojektowanie obramowania poszczególnych
komórek tabeli (tylko tej części arkusza, w której
zostaną wpisane dane i wykonane obliczenia).
Womawianym zadaniu poszczególne komórki
zostały otoczone linią ciągłą

rys. 6

rys. 4

4W
 ykonanie numeracji poszczególnych budynków
za pomocą serii danych. W omawianym zadaniu
zastosowano numerację od 1 do 15 – w każdej
następnej komórce numer rośnie o 1. Aby wypełnić
kolejne komórki arkusza kalkulacyjnego serią
danych (w przypadku zadania – liczbami od
1 do 15) należy do pierwszej komórki wpisać
liczbę, 1 a następnie, przy wciśniętym klawiszu
Ctrl przeciągnąć uchwyt komórki do określonej
lokalizacji.
5W
 stawienie nad tabelą tytułu – informacji
czego dotyczą dane. Dla tytułu zamieszczonego
w omawianym przykładzie scalono wszystkie
komórki nad tabelą i wyśrodkowano w nich tekst

lacyjnym wielkości: a, b, p należy zamienić na adresy komórek, w których są umieszczone te dane. Dla
pierwszego wiersza z danymi formuła obliczająca
wysokość budynku jest następująca: =L6*(J6+K6)/
K6. W formule zastosowano adresowanie względne.
Dzięki niemu komórkę M6 można przekopiować do
pozostałych 14 komórek, zapewniając właściwe zmiany adresów komórek wpisanych do formuły.
Działanie skopiowanych formuł spowodował uzyskanie wyników z różną liczbą cyfr dziesiętnych po
przecinku. Aby zaokrąglić te wielkości warto wykorzystać sposób formatowania liczb dziesiętnych do określonej liczby cyfr po przecinku, np. dwóch.

rys. 7

rys. 5

Po wprowadzeniu danych do tabeli należy zaprojektować formuły. W prezentowanym przykładzie jest
to formuła obliczająca wysokość budynku. Wykorzystując proporcje przedstawione na rysunku można
wyliczyć, że wysokość h=p(a+b)/b. W arkuszu kalku-

Po wypełnieniu tabeli niezbędnymi danymi i wykonaniu obliczeń staje się ona dla nas źródłem kolejnych
ćwiczeń. Można w niej wszystkie budynki poukładać
według określonego porządku, np. według daty zakończenia ich budowy. Taki proces porządkowania
danych w arkuszu nazywa się sortowaniem. Może on
się odbywać na kilku poziomach, tzn. jeżeli w określonych wierszach wartości komórek, według których
zostało przeprowadzone sortowanie, są takie same,
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warto wprowadzić kolejny poziom sortowania tych
wierszy.Aby nie została posortowana numeracja wierszy należy do sortowania zaznaczyć całą tabelę bez
kolumny, w której ta numeracja występuje.

rys. 8

Ostatnim etapem prac z arkuszem kalkulacyjnym
w tym zadaniu może być wykonanie wykresów interpretujących dane w tabeli. Należy tylko zdecydować
się, które dane będą na nim prezentowane i wybrać typ
wykresu. W przypadku wykresu pokazującego wysokości budynków należy zaznaczyć tylko te fragmenty
tabeli, które będą pokazywane na wykresie. Rozłączne
elementy tabeli zaznacza się przy wciśniętym klawiszu Ctrl.

rys. 9

Po zaznaczeniu odpowiedniego bloku komórek wystarczy wydać polecenie wstawiania określonego typu
wykresu. W tym przypadku jest to wykres kolumnowy.
Wykonana tabela nie jest konstrukcją zamkniętą.
Zawsze istnieje możliwość jej modyfikowania, wprowadzania kolejnych danych i wykonywania nowych
obliczeń,np. kubatury lub powierzchni podstawy budynku, a następnie wykonywania nowych wykresów.
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Prezi – alternatywa
dla Power Pointa
Zapewne większość czytelników wie, jak wykonać najprostszą prezentację w Power Poincie. Program ten przyzwyczaił nas do układu slajdów pokazujących się na ekranie komputera w odpowiedniej kolejności. Można jednak złamać zasadę tworzenia prezentacji
poprzez dodawanie kolejnych slajdów o znormalizowanym kształcie i wielkości oraz zaplanowanym układzie graficznym. Pomoże w tym Prezi – program, który proponuje projektowanie prezentacji na jednej płaszczyźnie roboczej. Pokaz prezentacji ogranicza się
do ukazywania wcześniej wskazanych obiektów zgodnie z zaprojektowaną ścieżką.
Prezi działa w chmurze. Możemy uzyskać do niej
dostęp na różne sposoby: Public (bezpłatny), Enjoy
i Pro (płatny). Każda z prezentowanych licencji daje
różne uprawnienia jego użytkownikowi.

Oprócz wymienionych powyżej licencji istnieją licencje edukacyjne – płatne i bezpłatne.

Są one oferowane zarówno uczniom, jak i ich nauczycielom. Weryfikacja użytkownika następuje
na poziomie jego adresu e-mailowego. Serwis internetowy Prezi sprawdza, czy domena w adresie jest
edukacyjna. Najlepiej, aby zawierała człon edu. Akceptowane są również inne domeny, np. szkoły.lodz.pl lub
domena Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, czyli wckp.lodz.pl. Bezpłatna licencja Enjoy Edu daje możliwość przechowywania wykonanych prezentacji na prywatnym koncie
o pojemności 500 MB.
Prezentacja wykonywana w środowisku internetowym może być udostępniona innym użytkownikom.
Mogą otrzymać dostęp tylko do odczytu lub do edycji. To ostatnie uprawnienie powoduje, że prezentację
może wykonywać w tym samym czasie więcej niż jedna osoba. Może to być grupa uczniów opracowująca
zdalnie wspólny projekt lub grupa nauczycieli przygotowująca się do wystąpienia na spotkaniu rady pedagogicznej. Taki sposób tworzenia prezentacji daje
również możliwość jej wyświetlania w każdym miejscu (niezbędne jest połączenie z internetem) przez
użytkowników, którzy otrzymali do niej dostęp.
Dla użytkowników, którzy chcieliby pracować z wersją instalowaną na lokalnym komputerze istnieje możliwość ściągnięcia i sprawdzenia 30-dniowej bezpłatnej wersji tego programu.
Po zainstalowaniu i uruchomieniu Prezi widoczny
jest ekran zachęcający do utworzenia nowej prezentacji lub – jeśli to jest kolejne uruchomienie – skorzystania z już istniejącej. Należy jednak zwrócić uwagę
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na lewą stronę ekranu, gdzie mamy możliwość przełączania się pomiędzy lokalnym środowiskiem komputera (Only on my computer), a środowiskiem internetowym (Synced with Prezi.com).

Po otworzeniu nowej prezentacji na ekranie pojawia się zestaw gotowych graficznych wzorców. Można więc wybrać istniejący wzorzec lub zaprojektować
własny. Aby stworzyć prezentację opartą na własnych
rozwiązaniach tła, kolorystyki poszczególnych elementów, sposobu rozmieszczenia prezentowanych
elementów – należy wybrać Start blank prezi.
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Pojawi się wówczas podstawowy, bardzo prosty,
intuicyjny interfejs programu. Centralne miejsce zajmuje okrąg, w którym należy wpisać tytuł i podtytuł
prezentacji.
Aby zaprojektować tło do prezentacji, należy uaktywnić funkcję Themes i wybrać zestawienie kolorystyczne prezentacji lub zaprojektować własne (Customize Current Theme). Użytkownik programu może
wstawić własną grafikę lub zdjęcie, określić kolory tekstu i typowych elementów graficznych.
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Po zaprojektowaniu własnego tła pole do edycji
prezentacji, może wyglądać następująco:

Pole edycyjne programu można dowolnie pomniejszać i powiększać. Wstawiane do niego obiekty mogą
być dowolnych rozmiarów. Do prezentacji można
wstawiać tekst bezpośrednio po kliknięciu w dowolne miejsce pola edycyjnego. Edytuje się wówczas
pole tekstowe i pojawiają się podstawowe narzędzia
do edycji tekstu umożliwiające określenie jednego
z trzech zdefiniowanych rodzajów tekstu, wielkości
i koloru liter, pogrubienie, pochylenie i tworzenie inwersji kolorystycznej tekstu, wypunktowanie, wcięcie
i określenie położenia tekstu względem lewej i prawej
krawędzi pola tekstowego.

Do prezentacji można wstawiać (poprzez wykorzystanie funkcji Insert) różne obiekty, tzn.: obiekty
graficzne, symbole graficzne z biblioteki programu,
diagramy, pliki PDF, animacje flashowe, filmy, dźwięki
oraz slajdy prezentacji wykonane w programie Power
Point.
Aby wstawić element graficzny z biblioteki należy
wybrać polecenie Insert, a następnie Symbols & shapes. Po wybraniu określonej kategorii rysunków, wybraną ilustrację należy przeciągnąć na pole edycyjne
prezentacji.
Przyciski, które pojawiły się na wstawionym rysunku, pozwalają na jego usunięcie (Delete), powiększenie
(+), pomniejszenie (-) oraz przesunięcie (). Obiekty
powinny być tak rozmieszczone, aby nie nakładały się
na siebie. Oczywiście wyjątkiem może być pomniej-

szony obiekt wewnątrz innego obiektu. Aby wstawić rysunek o bardzo małych rozmiarach należy całość pola
odpowiednio powiększyć, a następnie wstawić rysunek
dostosowując jego rozmiar do własnych potrzeb.

Każdy obiekt, który ma być przedmiotem pokazu
należy objąć ramką. W tym celu należy wybrać jej rodzaj z menu Frames & Arrows. Jeśli pokazywane mają
być najmniejsze elementy prezentacji, należy je otoczyć równie małymi ramkami. Podczas pokazu zostaną one powiększone na cały ekran komputera.
W ten właśnie sposób należy zaprojektować układ
różnych elementów na polu edycyjnym prezentacji.

Warto zaznaczyć, że w przypadku wstawiania do
prezentacji fotografii, istnieje możliwość jej modyfikacji. Zdjęcie można zarówno wykadrować (odpowied-
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nio je przycinając), jak też zastosować różnego rodzaju efekty. Wywołując funkcję efektów uruchamia się
Photo Editor, który umożliwia zastosowanie efektów
kolorystycznych i wybranie dla modyfikowanej fotografii ramki.

Aby sprawdzić, w jaki sposób jest wyświetlana prezentacja należy uaktywnić przycisk Present. W dolnej
części ekranu pokazu pojawią się strzałki nawiga-

Kolejny obrazek prezentuje możliwości efektów
edytora. Widoczne są na nim zastosowane zmiany
w wyglądzie fotografii.

cyjne do przewijania kolejnych slajdów prezentacji.
Istnieje również możliwość zaprojektowania automatycznego pokazu prezentacji przez ustalenie czasu
wyświetlania każdego slajdu.
Tak przygotowaną prezentację należy zapisać poprzez kliknięcie w symbol dyskietki w górnym lewym
roku ekranu.

Każdorazowa zmiana wyglądu obrazka wymaga
zatwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku Apply.
W wersji instalacyjnej na lokalnym komputerze lista
efektów jest dłuższa. Photo Editor umożliwia również
modyfikację kontrastu i jasności oraz ustawienie temperatury zdjęcia.
W ostatnim etapie prac nad prezentacją należy
ustalić kolejność ukazywania się poszczególnych
elementów prezentacji objętych ramkami. W tym celu
należy dokonać edycji ścieżki poprzeć uaktywnienie, w lewej części ekranu, funkcji Edit Path. Kolejne
wskazane obiekty na prezentacji oznaczane są kolejnymi numerami ścieżki. Ponumerowane w ten sposób ramki ze wstawionymi obiektami automatycznie
tworzą (z lewej strony ekranu) miniaturki poszczególnych slajdów pokazywanych podczas prezentacji.
Ich kolejność łatwo zmienić przesuwając je względem
siebie.
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Zostanie ona zapisana na koncie użytkownika.
Funkcja Share umożliwia dodatkowo:
• udostępnić prezentację innym użytkownikom
(Share prezi),
• zdalnie zaprezentować prezentację (Present remotely),
• udostępnić prezentację na portalach społecznościowych (Share on Facebook…),
• zapisać prezentację do pliku PDF (Download as PDF)
• wyeksportować prezentację do uruchamialnego pliku
(Download as portable prezi).
Analizując funkcjonalność programu można znaleźć dla niego bardzo ciekawe zastosowanie w procesach edukacyjnych. Niewątpliwie bardzo istotną
zaletą Prezi jest możliwość edytowania prezentacji
przez kilku użytkowników, co pozwala zaangażo-
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Polub nas!
wać w projekt wielu uczniów. Zastosowanie Prezi
w szkole będzie więc zależeć głównie od inwencji
twórczej nauczycieli.
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Zapraszamy
do odwiedzenia
facebookowej strony
magazynu

NASZE PATRONATY
tekst (maku)

Ku wzajemnemu poznaniu
Prawie 50 studentów wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy przyjechało do Chełma (17-21
października 2016 r) w ramach projektu „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych
wartości”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja alter eko, a cały projekt został sfinansowany przez Polsko - Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.

щі
ь
л
По и те,
з
и
нт
ал
е
к
ь.
т
у
д
у
и
ш
т
л
С
їни а не ді
а
р
к
та У ’єднує,
об
що
Jestem pierwszy raz w Polsce, mam nadzieję, że dzięki
spotkaniu dowiem się jak więcej o Polsce i poznam wielu
nowych ludzi - mówi Ivanna Hrui, studentka z Uniwersytetu w Łucku. Także młodzi ludzie z Polski z niecier-

pliwością oczekiwali na przyjazd rówieśników z Łucka
i Iwano-Frankiwska.
Goście dotarli do Chełma przed południem. Mimo
wyczerpującej, wielogodzinnej podróży humory do-

Projekt sfinansowany ze środków
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pisywały i już pierwszego popołudnia nawiązało się
mnóstwo przyjaźni. - Nawet nie wiedziałam, że mamy
podobne zainteresowania - mówiła Dominika Niewiadomska, studentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie po wspólnych grach i zabawach.
- Już się nie mogę doczekać jutrzejszej wspólnej pracy
- dodawała Kateryna Zuiko, studentka z Łucka.
I się doczekali. Kolejne dni projektu stały pod znakiem
poznawania własnej kultury, tradycji i historii, a także
nad przygotowaniami do stworzenia aplikacji. Tak że
przez kilka dni sala konferencyjna zmieniła się w wie-

lobarwny i multikulturowy tygiel. Ludowe stroje, pieśni
w obu językach, rozmowy o wspólnych zdarzeniach
z historii, tak upływało projektowe przedpołudnie, którego kulminacją były wspólne warsztaty poświęcone
zbieraniu materiałów niezbędnych do przygotowania
publikacji elektronicznej.
Młodzież podzielona na grupy pracowała nad zagadnieniami poświęconymi kulturze, tradycji, historii, ciekawym wydarzeniom i osobliwościom narodowym.
Młodzież zwiedzała też Chełm i Zamość. - Podziemia
kredowe to naprawdę urokliwe miejsce- nie krył zachwy

Projekt sfinansowany ze środków
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tu Yurii Futs. - Do tego rynek i romantyczny deptak.
Podobne wrażenia młodzież odniosła po wizycie w Zamościu. - My tu musimy wrócić - zarzekali się młodzi
Ukraińcy. - A może teraz my wybierzemy się do was? ripostowali Polacy.
Spotkanie, wg zgodnej opinii było dopiero pierwszym
etapem wspólnej pracy na rzecz wzajemnego, polsko-ukraińskiego poznania.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.edufakty.pl
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Projekt sfinansowany ze środków
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Studenci z Polski i Ukrainy
szukają tego co łączy,
a nie dzieli.
Chełm, 17-21 października

W ramach projektu:

Kultura, historia, tradycja:
w poszukiwaniu wspólnych wartości
Uczestnicy:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Chełmie
Wschodnioeuropejski Uniwersytet
im.Łesi Ukrainki w Łucku

Podkarpacki Uniwersytet Narodowy
im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

Projekt sfinansowany
ze środków

Koordynator: Fundacja alter eko

PROMOCJA
tekst Anna Sawicka

Pochłonięci
matematyką bez reszty
Matematyki nie powinno się uczyć w oderwaniu od rzeczywistości. Wyjęta poza codzienne
sprawy wydaje się sucha i odległa. Pomimo swej precyzyjnej mierzalności, paradoksalnie
największą trudność sprawia zmierzenie jej przydatności w życiu codziennym. A przecież
matematyka towarzyszy nam w tak wielu prozaicznych czynnościach. Czasami nie zdajemy
sobie nawet sprawy, jak wiele matematycznych zadań rozwiązujemy każdego dnia.
Matematyczna niecodzienność
Matematyki nie powinno się uczyć w oderwaniu od
rzeczywistości. Wyjęta poza codzienne sprawy wydaje się sucha i odległa. Pomimo swej precyzyjnej mierzalności, paradoksalnie największą trudność sprawia zmierzenie jej przydatności w życiu codziennym.
A przecież matematyka towarzyszy nam w tak wielu
prozaicznych czynnościach. Czasami nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak wiele matematycznych zadań
rozwiązujemy każdego dnia.
Jeśli potraktować naukę matematyki jak poznawanie
języka, to uczymy się jej w sposób naturalny od maleńkości. Dopiero później zaczynają się przysłowiowe schody
- gdy wchodzi „matematyczna gramatyka”, a więc zasady prawidłowego opisywania tego, co obserwujemy.
Początkowa fascynacja i bezgraniczna chęć do sprawdzania, który kawałek tortu jest największy i mierzenia,
kto skoczył wyżej gdzieś ucieka – dla wielu – bezpowrotnie. Rozbija się o powtarzalne zadania, które nie mają
widocznego celu i przełożenia w życiu codziennym.
A przecież dodawanie, odejmowanie, ułamki, proporcje - to wszystko się przydaje... Dlatego tak ważna
jest matematyka na I etapie edukacyjnym. To właśnie
wtedy możemy przekazać dzieciom, jak dostrzec matematykę w czynnościach dnia codziennego, a także
zaszczepić chęć do dalszych poszukiwań.
Właśnie taka idea przyświecała nam podczas tworzenia programu multimedialnego „Matematyka bez
reszty” przeznaczonego dla edukacji wczesnoszkolnej, który ma za zadanie ułatwić nauczanie matematyki wielu nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych. Aby dojść do rozwiązania edukacyjnego, które
spełniłoby potrzeby nauczyciela i byłoby dostosowane do możliwości technicznych szkoły – jako zespół
22 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

zbieraliśmy doświadczenia nauczycieli i opinie z rynku
oświatowego przez ostatnich kilka lat.

Zagraniczne inspiracje
Wydawało się, że warto będzie zerknąć na rynek zagraniczny. W tym celu udaliśmy się do Londynu na targi międzynarodowe poświęcone w całości technologii
w edukacji – Bett. Dyrektorka ds. technologii po obejrzeniu ofert z różnych części świata wyglądała na zawiedzioną. W końcu, z dozą goryczy w głosie, stwierdziła:
„Kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego rozwiązania
dla biznesu są estetyczne, proste, jasne, a obsługiwanie
tych dla edukacji to potężna łamigłówka”. Jej krytyczne
spojrzenie dało nam sporo do myślenia. Motywacja do
wydania produktu dedykowanego do nauki matematyki
dla edukacji wczesnoszkolnej stała się dużo potężniejsza. Celem bowiem stało się stworzenie inspirującego
produktu edukacyjnego o wysokiej przydatności dla –
najwyraźniej – kompletnie niezrozumianej do tej pory
grupy odbiorczej, jakimi są nauczyciele. To wówczas postanowiliśmy, że „Matematyka bez reszty” będzie dwujęzyczna - polska i angielska – jeśli poszerzać ofertę multimediów w edukacji, to również tej międzynarodowej.

Praca w grupie a praca indywidualna
Na rozmyślaniach i sprawdzaniu podejścia do tworzenia programu multimedialnego dla edukacji wczesnoszkolnej upłynął nam kolejny rok. Zdążyliśmy zaangażować się w edukację jako podwykonawcy różnych
projektów oświatowych. Dzięki współpracy z ekspertami z tej branży, w tym metodykami i nauczycielami
edukacji wczesnoszkolnej, powoli, lecz nieustępliwie
tworzył się zarys programu.
Wytypowaliśmy obszary, które powodują, że multimedia w edukacji się nie sprawdzają. Przestarzałe
MARZEC/KWIECIEŃ 2015

i niefunkcjonalne technologie to jedno. Większym problemem jest jednak niedopasowanie do przestrzeni
szkolnej i sposobu pracy nauczyciela. Lista zażaleń
wydłużała się wraz z testowaniem różnych rozwiązań.
Dużo lepiej w tym kontekście mają się komercyjne,
różnorodne programy do nauki w domu. Szczególnie
Chiny wypuściły w ostatnim czasie wiele ciekawych
aplikacji wspierających naukę matematyki. Na naszym
rodzimym rynku z kolei pojawiło się kilka rozwiązań do
nauki programowania, tworzonych przez nieduże lecz
bardzo sprawne zespoły. Trzeba przyznać, że jest to
spory skok jakościowy, którego duże wydawnictwa nie
będą mogły w dłuższej perspektywie zignorować.
O ile jeszcze jeden program nie zwiastuje trwałej
zmiany, to już robi apetyt i pokazuje, że standard może
być wyższy. W tym momencie ciekawych rozwiązań oferowanych przez wydawnictwa spoza wielkiej piątki jest
coraz więcej! I mamy nadzieję, że ten trend się utrzyma.
Wróćmy jednak do pracy w szkole, kiedy nauczyciela
otacza gwar, a Internet akurat szwankuje – to tutaj multimedia mają się sprawdzać, a tego nie robią. Czy „Matematyka bez reszty” będzie jaskółką, która wbrew sile
oporu uczyni wiosnę w ofercie multimediów dla szkół?
Pełni wątpliwości i nadziei oczekiwaliśmy na premierę.

Bez odwrotu
Pierwsze zaskoczenie po wydaniu „Matematyki bez
reszty” przyniosły recenzje. To był chyba najbardziej stresujący moment. Czy badania oraz praca ostatnich lat zostanie odebrana pozytywnie i przyjęta w oczekiwany przez
nas sposób? Miłym zaskoczeniem okazały się pierwsze
materiały, które napłynęły do redakcji, o dziwo z przedszkola! Warto zacytować przynajmniej część z nich:
„Jako nauczyciel przedszkola z szesnastoletnim
stażem obserwuję zmieniające się pokolenia napływa-

jących do przedszkoli dzieci i ich rodziców. (…) W drodze poszukiwań natrafiłam na platformę edukacyjną
Eduexpert, która proponuje nam program multimedialny pt. „Matematyka bez reszty”. Zawiera on szereg interesujących propozycji zadań interaktywnych,
które z powodzeniem można wykorzystać zarówno
w edukacji wczesnoszkolnej, jak i w dużej części przy
rozszerzeniu umiejętności i wiedzy dzieci w wieku
przedszkolnym. Proponowane filmy przyrodnicze i gry
mają bardzo atrakcyjną szatę graficzną, a stosowane
przy tym polecenia pozwalają w łatwy sposób poradzić sobie z obsługą pakietu ze strony technicznej.
Narracja w filmach w bardzo przystępny sposób przekazuje małym słuchaczom wiedzę z otaczającego ich
świata i pomaga ją odpowiednio systematyzować.
Bezpośrednie odniesienia do naturalnych obiektów są
najlepszą i najbardziej zrozumiałą formą przekazu dla
dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Idąc za rozwojem multimedialnym i zmianami jakie
zachodzą w sposobach nauczania, program wykorzystuje możliwość przekazania dzieciom wiedzy z zakresu edukacji matematycznej i przyrodniczej w sposób
niekonwencjonalny, z wykorzystaniem środków multimedialnych. (...) Możliwość wprowadzenia do zabawy języków obcych pozwala na stworzenie kolejnej
korelacji między przedmiotowej, na której zależy nam
w obecnych kierunkach edukacyjnych (…)”.
Mgr Barbara Żeromska - Przedszkole Publiczne im.
Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku.
Wskazówka

Pozostałe recenzje znajdą Państwo na stronie
www.eduexpert.eu.
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Rodzina Evernote, czyli pomoc w projekcie
Na stronie 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.
Skitch, czyli porządek

mami operacyjnymi: Mac OS X, Windows Desktop, Windows

Skitch, aplikacja pomyślana jako narzędzie do
robienia i oznaczania zrzutów ekranu, w nauczycielskich rękach może stać się znakomitym narzędziem
do tworzenia szkolnego przewodnika po skarbach
przyrody czy historycznych miejscach. Może też posłużyć do budowy dydaktycznego portfolio, szkolnej
(wirtualnej) kroniki lub zapisanej w chmurze tablicy
ogłoszeń.

8 (Touch) oraz na urządzeniach mobilnych – iPad, iPhone,

Wielką zaletą aplikacji jest jej uniwersalność. Działa z syste-

iPod Touch, 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.

1. 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).

Zapisywanie na dysku

wywane wszystkie projekty realizowane przy użyciu
Skitch.

Pobieranie

b) Plik zapisujemy na dysku komputera. Po jego
uruchomieniu aplikacja zostanie zainstalowana
(interfejs programu może się różnić w zależności od
systemu operacyjnego, jednak różnice te nie maja
wpływu na komfort pracy z aplikacja).
2. Przechowywanie
Aplikacja jest powiązana z naszym kontem w Evernote. Jej każdorazowe uruchomienie przeniesie nas do
notatek Skitch w tejże usłudze. Tu też będą przecho24 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

Notatki Skitch w Evernote
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3. Praca ze Skitchem
W górnym menu znajduje się okno pozwalające na rozpoczęcie pracy z programem Skitch. Z rozwijalnej listy
wybieramy dowolną opcję.

4. Opisywanie, zakreślanie, zapisywanie
Po lewej stronie ekranu aplikacji Skitch znajduje się
pasek narzędzi.

Wybór trybu
Pasek narzędzi

Dzięki nim każde zdjęcie, zrzut strony internetowej lub
pdf możemy opisać lub specjalnie oznaczyć.

Możemy zrobić zrzut ekranu…

Opisywanie i oznaczanie

Możemy też zakreślać ciekawe fragmenty, dodawać
punktory…

…dodać dowolne zdjęcie lub plik pdf z dysku komputera…

…albo zrobić zdjęcie i je opisać.

Zakreślanie i dodawanie punktorów
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…a także np. rozpikselować fragment obrazu lub tekstu. Wszystko odbywa się w sposób intuicyjny (dzięki
czytelnym ikonom w pasku narzędzi).

Web Clipper, czyli strona internetowa
w notatniku
Producent Evernote’a przygotował kolejną niespodziankę użytkownikom tego elektronicznego notatnika. Specjalny, instalowany wraz z przeglądarką
internetową, dodatek umożliwia zapisywanie dowolnych stron internetowych jako notatek. Dzięki temu
możemy mieć dostęp do ulubionych artykułów nawet
wówczas, gdy strona internetowa, na której się znajdowały, została zlikwidowana.
1. 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.

Piksele

Aplikacja pozwala także na przycinanie obrazu.
Wystarczy wybrać odpowiednie narzędzie z paska
i zaznaczyć fragment do usunięcia.

Pobieranie aplikacji
Przycinanie

5. 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.

Wysyłanie notatki

26 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE 

Po zainstalowaniu aplikacji w pasku narzędzi przeglądarki pojawi się ikona słonia. To symbol nożyczek
sieciowych Evernote.

2. 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.
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Opisywanie zapisywanej strony www

Wycinanie fragmentu strony

Możemy też dograć komentarz klikając ikonkę
o kształcie mikrofonu.

Strona zapisana na koncie w Evernote

Skopiowane, przy użyciu nożyczek sieciowych, strony
internetowe zostaną zapisane na naszym koncie
w Evernote.

Nagrywanie notatki głosowej

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 całego ekranu

Polub nas!
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Nasze roboty są gotowe do
użycia już w kilka sekund
od wyjęcia z pudełka

