
Projekt:   
  „Let’s code it! Teacher hackaton.”  

realizowanego w okresie 01.07.2017- 30.06.2019 roku w ramach  
Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej w Gminie Lubicz 

 
5. PORTULGALIA – Santa Maria Da Feira w pobliżu Porto 

6.10.2018 r. – 13.10.2018 r. 



Kurs metodyczny Tablet general  
(Tablet ogólny) 

 

Udział 3 nauczycieli z gminy Lubicz: 

1. Emilia Olszewska – nauczyciel j. angielskiego w SP w 
Lubiczu Dolnym 

2. Beata Pastwa – nauczyciel historii w SP w Młyńcu 

3. Teresa Szatkowska – nauczyciel matematyki w SP w 
Złotorii 



Kurs trwał 7 dni. Podczas kursu poznaliśmy wiele 
aplikacji do wykorzystania na tabletach: 

 





Najciekawsze aplikacje : 
 

• Quizlet - https://quizlet.com/212100621/jak-korzystac-z-quizlet-flash-
cards/ - darmowa aplikacja do tworzenia fiszek online, które można 
ćwiczyć na różne sposoby i z którymi można się dzielić 

• Book creator – aplikacja do tworzenia własnych e-booków 
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Aplikacja Imovie – służąca do edytowanie i udostępnianie wideo w jakości 4K 

 

Inigma – do skanowania kodów QR 

 
Plickers to prosta aplikacja, która sprawdzi się w sytuacji, gdy uczniowie nie posiadają  
dostępu do urządzeń elektronicznych. Jedyne, co będzie nam potrzebne, to tablet lub 
 smartfon dla nauczyciela. Idealnie, gdy nauczyciel będzie dysponował rzutnikiem lub  
tablicą multimedialną- ale poradzi sobie także bez tych „luksusów”. Niestety,  aplikacja  
ma swoje ograniczenia. Nie mamy tutaj możliwości przygotowania testów w wersji do  
wyświetlenia uczniom. Musimy  np. zadawać pytania ustnie lub wyświetlać w innej  
aplikacji. 



My podczas pracy i przerw 



Nasze posiłki 



Ponte Dom Luís I – dwukondygnacyjny most stalowy w Porto, znak rozpoznawczy miasta, 
wybudowany w XIX w. Nazwany na cześć króla Ludwika I. Łączy brzegi rzeki Douro. Długość całkowita 

385,25 metrów. W momencie budowy był to najdłuższy most na świecie w swojej kategorii. 



Widoki z mostu 



Igreja e Torre dos Clérigos – barokowy kościół w Porto w Portugalii, jeden z symboli 
miasta. Kościół został zbudowany w XVIII wieku, przez włoskiego architekta i malarza 
Nicolau Nasoniego. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1732, a zakończona około 
1750 



Sé Catedral, znana także jako Sé do Porto - katedra rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Porto, w Portugalii. Jest to świątynia obronna o potężnych i wysokich 
murach. Pierwotnie budowla romańska, przebudowana została w XVIII wieku w stylu barokowym. 



Dworzec kolejowy Sao Bento w Porto to jeden z najpiękniejszych dworców kolejowych w całej Portugalii. 
Wszystko głównie za sprawą wspaniałych paneli wykonanych z płytek azulejos zdobiących wnętrze budynku 
stacji. Jest ich ponad 20 000, a przedstawiają one różne sceny związane z historią i życiem w Portugalii. Coś, co 
trzeba wręcz zobaczyć zwiedzając Porto. Nie przypadkowo stacja Sao Bento tak często pojawia się w 
zestawieniach najciekawszych zabytków w Porto. 





Rozdanie certyfikatów 



Nad Oceanem Atlantyckim w Espinho taxi – hymn Polski 



Powrót 



No i powrót do rzeczywistości 
 

Dziękuję za uwagę 


