
Informacja zwrotna o kursie online  

"Gry edukacyjne i łamigłówki w doradztwie zawodowym dla uczniów kl. 

7-8 szkoły podstawowej na zajęciach stacjonarnych i na odległość 

z zastosowaniem tablicy Jamboard” 

Opracowanie i prowadzenie kursu: mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec 

Joanna W.: „Kurs bogaty w materiały do wykorzystania na lekcjach, które wykorzystam z pewnością. 

Polecam i dziękuję.” 

Joanna B.: „Dziękuję za wspaniale szkolenie. Wykorzystam na 100 %w pracy nauczyciela.” 

Matylda A.: „Ciekawe szkolenie, prowadzone w profesjonalny i interesujący sposób. Wiele 

przydatnych materiałów, z których można skorzystać podczas zajęć z zakresu doradztwa 

zawodowego. Tablica Jamboard wydaje się atrakcyjnym narzędziem do pracy z uczniami i może być 

dobrym pomysłem na kreatywne przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z niepełnosprawnościami.” 

Agnieszka B.: „Dziękuję za cenne szkolenie i inspirujące wskazówki a także doskonały kontakt 

dotyczący szkolenia.” 

Żaneta K.: „Bardzo wartościowy kurs. Gry i łamigłówki, z którymi się jeszcze nie spotkałam (znałam 

tylko "Ukryte zawody" bez modyfikacji pani prowadzącej). Na pewno wykorzystam je w swojej pracy. 

Czas bardzo dobrze wykorzystany.” 

Bożena P.: „Ciekawe szkolenie, uczniowie zadowoleni, dziękuję :)” 

Agata M.-S.: „Kurs przydatny metoda uatrakcyjnia pracę. Polecam.” 

Iwona B.: „Bardzo ciekawe szkolenie. Uczniowie zadowoleni.” 

Iwona M.: „Ciekawy kurs, materiały przydane, już wykorzystuję je w pracy z uczniami. Wcześniej nie 

korzystałam z tablicy Jamboard, teraz postaram się już wdrożyć na zajęciach. Dziękuję i pozdrawiam.” 

Anna K.: „Szkolenie przeprowadzone w dogodny i jasny sposób, przekazane wiadomości przydatne do 

prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego :)” 

Agata L.-Ś.: „Kurs to pomysły na ciekawe, nieszablonowe zajęcia doradztwa zawodowego. 

Grywalizacja wzbudza w uczniach zainteresowanie i angażuje wszystkich do efektywnego działania.” 

Urszula F.: „Bardzo interesujące materiały.” 

Marta K.: „W tym roku rozpoczęłam przygodę z doradztwem zawodowym - dla mnie bardzo cenne 

szkolenie.” 

Monika W.: „Szkolenie, w którym miałam przyjemność uczestniczyć było przeprowadzone w dogodny 

dla mnie sposób. Informacje były przekazane ciekawie i jasno. Materiały na pewno wykorzystam 

podczas realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego w swojej placówce. Będę też korzystać z 

polecanego narzędzia - tablicy Jamboard. Dziękuje i serdecznie pozdrawiam.” 

Marzanna B.: „Materiały ciekawe. Wykorzystałam grę "Brakujące litery". Z tablicą Jamboard  

spotkałam się, nie wykorzystywałam jednak w pracy z uczniami. Szkolenie zmobilizuje mnie do 

bliższego zapoznania się i korzystania. Z gier będę korzystała.”  



Katarzyna R.: „Z tablicy Jamboard wcześniej nie korzystałam, ale to szkolenie przybliżyło mi 

możliwości jej zastosowania na doradztwie zawodowym. Fajny pomysł, ciekawe szkolenie, pani 

prowadząca z ogromną wiedzą. Mnóstwo materiałów, które na pewno ułatwią pracę i zainteresują 

uczniów.” 

Agata N.: „Bardzo ciekawe szkolenie, super prowadząca z ogromną wiedzą. Mnóstwo materiałów, 

które na pewno ułatwią pracę. Tablica to świetny pomysł na kreatywne przeprowadzenie zajęć.” 

Joanna B.: „Wspaniałą sprawą jest ta tablica, bardzo duże ułatwienie w pracy. Na pewno 

wykorzystam zdobytą wiedzę z kursu. Pozdrawiam.” 

Anna K.: „Wiele ciekawych informacji zdobytych na kursie, na pewno wykorzystam w pracy 

z uczniami a tablica Jamboard będzie ułatwieniem i ciekawym pomysłem rozbudzającym kreatywność 

uczniów.” 

Joanna W.: „Kurs bogaty w materiały do wykorzystania na lekcjach, które wykorzystam z pewnością. 

Polecam i dziękuję.” 


