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TRELLO REMEMBER THE MILK

EVERNOTE STICKY NOTES

Narzędzie do spisywania
zadań w formie tablic

Aplikacja do zapisywania i
sychronizowania zadań.

Aplikacja do tworzenia i
organizowania notatek.

Aplikacja do tworzenia i
organizowania notatek z
możliwością przyklejenia ich
na pulpicie.

SLACK WHATSAPP

Aplikacja idealna do
planowania i zarządzania
pracą zdalną w zespole.

Komunikator internetowy.

GOOGLE DOCS OFFICE 365

Pakiet aplikacji i usług
biurowych Google:
Dokumenty, Arkusze,
Prezentacje, Formularze

Pakiet aplikacji i usług
biurowych Microsoft: Excel,
PowerPoint, Word, Forms

https://trello.com/
https://www.rememberthemilk.com/
https://evernote.com/intl/pl/
https://support.microsoft.com/pl-pl/office/wy%C5%9Bwietlanie-notatek-programu-sticky-notes-na-innych-urz%C4%85dzeniach-i-w-sieci-web-cf4bacd0-c042-46fd-9077-ca8c82dc0236
https://slack.com/intl/en-pl/
https://www.whatsapp.com/?lang=pl
https://www.google.pl/intl/pl/docs/about/
https://www.office.com/
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DYSK GOOGLE

STAYFOCUSDPOMODORO

CAMSCANNER

Przestrzeń do
przechowywania,
udostępniania i
synchronizowania plików.

Rozszerzenie do Google
Chrome pomagające w
skupieniu się na pracy.

Aplikacja pomagająca na
skupieniu się na pracy z
odliczaniem czasu.

Aplikacja do skanowania
dokumentów aparatem w
telefonie.

ZOOM TEAMS

Aplikacja do
przeprowadzania spotkań i
szkoleń online.

Aplikacja Microsoft do
przeprowadzania spotkań i
szkoleń online.

GOOGLE MEET CLICKMEETING

Aplikacja do
przeprowadzania spotkań
online.

Aplikacja do
przeprowadzania spotkań i
szkoleń online oraz
webinarów.

https://www.google.pl/intl/pl/drive/
http://www.stayfocusd.com/
https://pomofocus.io/
https://www.camscanner.com/
https://zoom-polska.pl/
https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in
https://meet.google.com/
https://clickmeeting.com/pl
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DOODLE CALENDLY

CANVA PIXLR

Kalendarz do umawiania
spotkań i zapisów na terminy.

Kalendarz do umawiania
spotkań i zapisów na terminy.

Narzędzie do tworzenia
grafik, prezentacji i innych
materiałów cyfrowych.

Program do  prostej i
zaawansowanej obróbki
zdjęć.

PIXABAY UNSPLASH

Bank darmowych,
stockowych zdjęć do
wykorzystania w materiałach.

Bank darmowych,
stockowych zdjęć do
wykorzystania w materiałach.

OPENBOARD MIRO

Interaktywna tablica do
wspólnej pracy online.

Interaktywna tablica do
wspólnej pracy online.

https://doodle.com/en/
https://calendly.com/
https://www.canva.com/
https://pixlr.com/pl/
https://pixabay.com/pl/
https://unsplash.com/
https://openboard.ch/index.en.html
https://miro.com/
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MENTIMETER KAHOOT

BIT.LY PREZI

Aplikacja do
przeprowadzania quizów i
testów na żywo.

Aplikacja do
przeprowadzania quizów i
testów na żywo.

Aplikacja do skracania linków Aplikacja do
niestandardowych
prezentacji.

FLIPCLOCK POCKET

Aplikacja do wyświetlania
czasu na ekranie np. podczas
wystąpienia.

Rozszerzenie do Google
Chrome pozwalające
zapisywać artykuły i strony
do przeczytania na później.

SPOTIFY YOUTUBE

Aplikacja zbierająca podcasty
rozwojowe.

Aplikacja zbierająca wideo
rozwojowe.

https://www.mentimeter.com/
https://kahoot.com/
https://app.bitly.com/
https://prezi.com/?click_source=logged_element&page_location=header&element_type=logo
https://chrome.google.com/webstore/detail/flipclock/copjokjinhlflggeifkidlmodfepbpgl?hl=pl
https://chrome.google.com/webstore/detail/save-to-pocket/niloccemoadcdkdjlinkgdfekeahmflj?hl=pl
https://www.spotify.com/pl/
https://www.youtube.com/
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SEJDA PIKTOCHART

POWTOON CRELLO

Edytor PDF. Aplikacja do tworzenia
infografik.

Aplikacja do tworzenia
animowanych prezentacji i
video.

Aplikacja do tworzenia
projektów graficznych.

PADLET RANDOM LIST

Aplikacja do tworzenia
wspólnych tablic,
dokumentów, stron
internetowych.

Losowe dobieranie
elementów z listy.

WORDWALL GENIALLY

Tworzenie materiałów
edukacyjnych, quizów,
testów itp.

Aplikacja do tworzenia
ożywionych treści w postaci
prezentacji, quizów, gier,
infografik itp.

https://www.sejda.com/pl/
https://piktochart.com/
https://www.powtoon.com/
https://crello.com/pl/
https://pl.padlet.com/
https://www.randomlists.com/list-randomizer
https://wordwall.net/pl
https://www.genial.ly/?utm_source=Afilliation&utm_medium=paid&utm_campaign=PawelZienowicz&gclid=Cj0KCQjwlMaGBhD3ARIsAPvWd6gPJBGc0JNUZvaN4_dUREjCyNdQZN7_RlJndins-vwaY8sLklv0iW8aAqUmEALw_wcB

