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2. edycja FAM za nami

3REMIKSUJ, WARSZAWO! Publikacja podsumowująca

Remiksuj, Warszawo! – pod takim tytułem odbyło 
się 15 października 2017 r. 2. Forum Aplikacji i  Gier 
Mobilnych. 

FAM to wydarzenie dla wszystkich 
zainteresowanych tematem aplikacji 
i  gier mobilnych w  sztuce, kulturze 
oraz edukacji.

Niniejsza publikacja krótko podsumowuje 
FAM, przypomina najważniejsze 
zagadnienia poruszane w  debatach 
i  wystąpieniach prelegentów. A  działo 
się naprawdę sporo.

Noemi Gryczko prowadząca debatę 
pt. „Przyszłość mobile w  krzywym 
zwierciadle – dronowi stalkerzy i  złodzieje 
awatarów” pytała ekspertów o  to, 
jakie wyzwania stoją przed edukacją 
w  związku z  rozwojem kultury mobile. 
Okazuje się, że młodzież wciąż nie ma 
świadomości, jak ważny jest wizerunek 
w  sieci, a  szczególnie wylogowywanie się 
z  portali społecznościowych na obcych 
urządzeniach. Nauczycielka Karolina 
Widyńska podkreślała, że najwięcej emocji 
i  zaangażowania wśród uczniów wzbudzają 
tematy, w  których mogą coś kreować, 
remiksować, kiedy stają  się twórcami. 

Ela Piotrowska-Gromniak, prezeska Fundacji 
Edukacja na NOWO, zwracała z  kolei 
uwagę na to, że największą przeszkodę 
w  odpowiedzialnej edukacji mobilnej 
stanowią sami nauczyciele, ponieważ nie 
są wystarczająco przygotowani do pracy 
z  nowymi technologiami.

To przede wszystkim nauczyciele 
powinni lubić technologię.

 Elżbieta Piotrowska-Gromniak 

Aktualnie w systemie edukacji odbywa 
się „cicha rewolucja” technologiczna. 
W przestrzeni szkolnej pojawia się 
coraz więcej narzędzi elektronicznych.
Pomimo tego, uczeń w szkole dalej 
pozostaje samotnym żeglarzem w świecie 
cyfrowym, bez wsparcia ze strony 
rodziców oraz nauczycieli. W edukacji 
medialnej na poziomie szkolnym 
ważne jest to, żeby nauczyciele 
uczyli krytycznego myślenia odnośnie 
technologii oraz świadomego wyboru 
treści cyfrowych.

Grzegorz Krause, 
dyrektor programu edukacyjnego 

Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

http://fam.cultureshock.pl/pl/


Wszystko jest remiksem 
i  dlatego powinniśmy uczyć 
więcej o   tym, jak tworzyć go  
lepiej, bardziej świadomie, 
przy okazji ucząc zasad 
etycznych i  prawnych.  

fot. Agnieszka Opalińska

Kamil Śliwowski
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fot. Paweł Ogrodzki 

animatorów. Zaprezentowaliśmy 
kilkadziesiąt aplikacji i  gier mobilnych, m.in. 
z  obszarów edukacji, technologii i  sztuki. 

Kuratorka FAM Sylwia Żółkiewska wybrała 
najciekawsze polskie – w  tym warszawskie 
– i  zagraniczne aplikacje, dzięki którym 
zwiedzanie kulturalnych miejsc lub 
instytucji staje się ekscytującą przygodą, 
a  sztukę można obejrzeć w  wirtualnej lub 
rozszerzonej rzeczywistości. 

Grafiki, GIF-y, animacje poklatkowe, 
interaktywne kolaże, filmy i  efekty 
specjalne – wszystkiego można było 
spróbować. Przekształcaliśmy dzieła 
i  tworzyliśmy nowe, wykorzystując 
przede wszystkim zbiory Państwowego 
Muzeum Etnograficznego w  Warszawie, 
Stowarzyszenia Wikimedia Polska (setki 
zdjęć strojów, sztuki ludowej, obrzędów 
i  obiektów z  kolekcji muzealnych) 
oraz Małopolskiego Instytutu Kultury 
w  Krakowie (zdigitalizowane obiekty 
muzealne zgromadzone w  portalu 
Wirtualne Muzea Małopolski).

Dyskutowaliśmy o  tym, jak zmienia się 
sposób korzystania z  mobilnych technologii, 
a  także z  wirtualnej i  rozszerzonej 
rzeczywistości. Małgorzata Rycharska 
w  debacie „Mobile w  nas, my w  świecie 
mobile – czy jesteśmy cyborgami?” 
zastanawiała się,  w  jaki sposób aplikacje 
mobilne rozszerzają nasze zdolności, 
zarówno zdolności postrzegania, jak 
i  zdolności fizyczne. Kuba Stokalski zwrócił 
wówczas uwagę, że sieci społecznościowe 
są bardziej uzależniające niż narkotyki 
i  alkohol. Piotr Dziewicki podkreślił, że 
smartfon może też służyć  do projektowania 
własnej ścieżki rozwoju poprzez zbieranie 
danych biometrycznych, co przede 
wszystkim wykorzystywane jest na lekcjach 
WF-u. Zaimplementowane czujniki mają 
w  szerszej perspektywie motywować  także 
do ruchu i  aktywności fizycznej. 
„Jednocześnie komputery i  smartfony stają  
się  coraz bardziej ludzkie, przynajmniej 
w  sposobie komunikacji” – przekonywał 
Mikołaj Rotnicki.

Tego dnia eksperymentowaliśmy z  mobilną 
materią, rozmawialiśmy o  tym, czym jest 
remiks, czyli zabawa treściami kultury, i  do 
czego mogą się przydać otwarte zasoby. 

 „Wszystko jest remiksem i  dlatego 
powinniśmy uczyć więcej o  tym, jak tworzyć 
go lepiej, bardziej świadomie, przy okazji 
ucząc zasad etycznych i  prawnych” – 
przekonywali Kamil Śliwowski i  Agnieszka 
Słodownik, goście Pauliny Jędrzejewskiej, 
która prowadziła debatę „Remiks – nowa 
wersja kultury”.

Zorganizowaliśmy przestrzeń FAM wokół 
sekcji warsztatowych, podczas których każdy 
mógł eksperymentować z  aplikacjami 
i  treściami kultury pod okiem naszych 

www.zolkiewska.pl


 fot. Paweł Ogrodzki

Możliwe, że za 20, 30 lat nie będziemy już mieli 
smartfonów. Raczej spodziewałbym się, że dążymy 
do tego, żeby ta technologia była częścią nas. Dla 
nas jest to może niepokojące, że będziemy mieli 
tę technologię w nas wbudowaną. Ale wydaje mi 
się, że koniec końców o tym, czy to zajdzie, czy nie, 
będzie decydował taki bazowy rachunek zysków 
i  strat. Mamy już budziki, które budzą nas ze snu 
w  najbardziej optymalnym momencie, żebyśmy 
byli najbardziej wyspani. Tu może być  pokusa, 
żeby powiedzieć: miejmy technologie, które 
zwrócą nam uwagę, kiedy zaczniemy wpadać 
w  spiralę negatywnych emocji, które pozwolą 
nam unikać kontuzji, monitorować to, w  jaki 
sposób się odżywiamy. Jeśli uznamy, że to 
wszystko jest dla nas bardziej wartościowe niż 
case z  ostatnich lat „prywatność w sieci”, to to się 
wydarzy.

                                                         Kuba Stokalski
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Pokazaliśmy, jak gry mogą zachęcić do 
nauki chemii i  fizyki oraz jak przeprowadzać 
eksperymenty na smartfonie i  tablecie. 
Języki obce, gry edukacyjne, aplikacje 
dla edukatora, poznawanie otaczającego 
nas świata, grywalizacja, edutainment czy 
crowdsourcing – to główne tematy, wokół 
których zbudowaliśmy narrację o  edukacji.

Nie mogło się też obyć bez nowinek 
technologicznych i  najciekawszych trendów 
mobile – aplikacji, które przybliżają 
budowę ludzkiego ciała, wykorzystują 
sensory i  właściwości urządzeń mobilnych 
(np. przelewają wirtualną ciecz z  jednego 
tabletu do drugiego), a  także takich, dzięki 
którym możemy tworzyć gotowe do druku 
modele 3D.

Niezwykłym przeżyciem dla naszych 
uczestników był udział w  warsztacie 
Mikołaja Rotnickiego z  Koalicji Otwartej 
Edukacji (Fundacja Instytut Rozwoju 
Regionalnego) na temat aplikacji 
wspierających osoby niewidome. Można 
było zobaczyć, jak osoba niewidoma 
korzysta z  funkcji ułatwień dostępu 
w  smartfonie, np. z  funkcji dzwonienia, 
odbierania SMS-a, sprawdzania pogody, 
robienia notatki. Okazuje się, że osoba 
niewidoma również może robić  zdjęcia czy 
obsłużyć Facebooka. Dzisiejsze technologie 
to umożliwiają.

Sporą atrakcją była Strefa Start-up, którą 
prowadził Wojtek Sańko, koordynator Koduj 
dla Polski (programu Fundacji ePaństwo). 
Można było tam zobaczyć najnowsze 
aplikacje i  gry mobilne stworzone przez 
polskich twórców i  polskie instytucje. 
Warto tu wspomnieć o  inicjatywie Zarządu 
Zieleni m.st. Warszawy – aplikacji Milion 

Drzew, za pomocą której mieszkańcy mogą 
wspólnie zazieleniać stolicę. Główną 
atrakcją dla najmłodszych były natomiast 
warsztaty prowadzone przez twórców 
aplikacji DRAMApp!, podczas których 
uczestnicy kręcili 30-sekundowe filmy 
w  różnych gatunkach oraz filmy stop- 
-motion przy użyciu miniscenografii.

Równolegle na scenie odbywały się 
prelekcje przygotowane przez naszych 
partnerów. Kinga Kołodziejska i  Paweł 
Szelest z  Małopolskiego Instytutu 
Kultury opowiadali o  obiektach starannie 
zdigitalizowanych i  zgromadzonych 
w  portalu Wirtualne Muzea Małopolski. 
Jakub Mastalerz przybliżył Explain 
Everything, aplikację wspierającą edukację. 
Pierwszymi wnioskami na temat badania 
historii sukcesu polskich aplikacji 
mobilnych, realizowanego przez Fundację 
Culture Shock, podzieliły się Paulina 
Jędrzejewska, Monika Stec oraz Sylwia 
Żółkiewska.

Jako organizatorzy pragniemy bardzo 
podziękować za obecność dociekliwym 
odwiedzającym, wolontariuszom, na 
których przez cały czas mogliśmy liczyć, 
oraz naszym partnerom, którzy dzielili się 
efektami swojej pracy i  nas inspirowali. 

Dziękujemy, że byliście z  nami. 
Do zobaczenia za rok!

Paulina Jędrzejewska

Zapraszamy do obejrzenia 
relacji z 2. edycji FAM

http://cultureshock.pl/pl/projekty/kultura-biznes-aplikacje-badanie/
https://www.youtube.com/watch?v=RhNAumT1Qgg
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POLECANE APLIKACJE

Na potrzeby FAM przetestowaliśmy 
kilkaset z nich i wybraliśmy te najbardziej 
godne uwagi, biorąc pod uwagę 
takie kryteria jak:

bezpłatność,

wysoka jakość wykonania,

wartość edukacyjna,

dostępność na co najmniej dwie 
platformy. 

Szczególnie polecamy gry i aplikacje 
polskich twórców. Lista przygotowana 
została przez kuratorkę FAM 2017 
Sylwię Żółkiewską oraz ekspertki Noemi 
Gryczko i Paulinę Jędrzejewską.

9

W sklepach App Store i Google Play Store znajdują się obecnie 
miliony aplikacji. Trudno jest wybrać te najlepsze, które mogą 
przydać się w edukacji, animacji kultury, kreacji.

Polecane przez nas aplikacje 
podzieliliśmy na cztery sekcje 
tematyczne:

1. 
Remiksuj, Warszawo! 
– aplikacje do tworzenia animacji,  
filmów, grafik, komiksów,

2. 
Kultura w smartfonie 
– aplikacje ułatwiające dostęp do 
kultury i obcowanie ze sztuką,

3. 
Mobilna edukacja 
– gry i aplikacje, które zachęcają do nauki,

4. 
Trendy i technologie 
– eksperymentalne, inspirujące gry 
i aplikacje na pograniczu sztuki, 
kultury i edukacji.

http://fam.cultureshock.pl/pl/
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Stop Motion Studio

Aplikacji Stop Motion Studio można użyć do 
tworzenia:

filmów animowanych (można tworzyć animacje, 
wykorzystując np. przedmioty, pojedyncze litery 
czy całe wyrazy, wycięte rysunki 2D, fotografie, 
materiały archiwalne, plastelinę czy modelinę),

GIF-ów (np. do promocji wydarzeń w instytucji 
lub do kartek z życzeniami),

filmów z efektami specjalnymi (np. z bohaterem 
znikającym w pudełku),

filmów, które uatrakcyjnią szkolną lekcję 
podsumowującą wybrany zakres wiedzy.

Stop Motion Studio to aplikacja mobilna, dzięki której można tworzyć animacje poklatkowe, 
czyli filmy z klatek będących zdjęciami. Aby stworzyć animację, wystarczy wybrać opcję „New 
movie” i zacząć robić zdjęcia (aplikacja potrzebuje dostępu do aparatu). Po wykonaniu każdego 
zdjęcia należy przesuwać fotografowane obiekty, a następnie fotografować je w kolejnej 
pozycji, tak aby stworzyć wrażenie ruchu. Otrzymanie pożądanego efektu ruchu ułatwia 
skala przezroczystości znajdująca się po lewej stronie ekranu, gdzie można za pomocą 
suwaka ustawić procent widoczności ostatniego ujęcia. Podczas tworzenia animacji warto 
ustabilizować urządzenie mobilne, tak aby zachować jednolity kadr.

Wykonane zdjęcia pojawią się na osi wzdłuż dolnej krawędzi ekranu. Można je odtwarzać 
i usuwać wybrane ujęcia. Można też włączyć tryb samowyzwalacza, w którym aplikacja 
samodzielnie wykona zdjęcia w ustawionych odstępach czasu (od 5 do 90 sekund). Program 
umożliwia także nagrywanie dźwięku za pomocą wbudowanego w urządzenie mikrofonu. 

TWORZENIE ANIMACJI POKLATKOWEJ 
NA SMARTFONIE I  TABLECIE

APLIKACJA

bezpłatna

dostępna w   języku 
angielskim

na platformę Android 
oraz iOS 

nie wymaga rejestracji 

FREE

2FAM - Remiksuj, Warszawo! 
Polecane aplikacje
Paulina Jędrzejewska

https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=pl
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PicsArt Photo Studio

Aplikacji PicsArt Photo Studio można użyć do 
tworzenia:

memów i autorskich grafik (np. do promocji 
wydarzenia w instytucji lub jej oferty),

komiksów (warto wykorzystać otwarte zasoby 
lub archiwa społeczne),

kolaży (można np. pokolorować stare, czarno- 
-białe fotografie),

materiałów pomocniczych przydatnych 
w szkole (np. do pracy na mapach 
historycznych, na których można zaznaczać 
najważniejsze bitwy czy kierunki przemarszu 
wojsk).

PicsArt Photo Studio to mobilny edytor zdjęć, aplikacja, która pozwala na tworzenie w szybki 
i prosty sposób komiksów, kolaży i memów. Dzięki aplikacji możemy tchnąć w zdjęcia lub 
rysunki nowy pomysł. Wystarczy podmienić tło, dodać naklejki z emocjami lub wpisać tekst.

Aby stworzyć grafikę, należy wybrać z biblioteki urządzenia zdjęcie i zaimportować je do 
programu (można też wybrać klipart z biblioteki aplikacji albo pracować na pustym tle). Warto 
je wykadrować, a następnie można już bawić się opcjami: rysować, szkicować, kolorować 
fragmenty lub całość zdjęcia (dostępna jest szeroka paleta barw), stosować filtry, tworzyć 
komentarze oraz dodawać zabawne naklejki, których spory zbiór dostępny jest w bibliotece 
aplikacji. Aplikacja jest niezwykle wciągająca, a szczególnie porwie najmłodszych.

TWORZENIE KOLAŻY I  MEMÓW

APLIKACJA

bezpłatna

dostępna w  języku 
angielskim

na platformę Android 
oraz iOS 

nie wymaga rejestracji 

FREE

2FAM - Remiksuj, Warszawo! 
Polecane aplikacje
Paulina Jędrzejewska

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/picsart-photo-collage-maker/id587366035?mt=8
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DailyArt by Moiseum

Aplikacja może się przydać:

do samodzielnego poznawania historii 
klasycznych dzieł sztuki,

do odkrywania zasobów muzeów i galerii 
z całego świata,

jako pomoc na lekcjach języka polskiego, języka 
angielskiego, wiedzy o kulturze, plastyki,

jako źródło inspirujących obrazów, których 
można użyć do tworzenia remiksów (kolaży, 
komiksów, memów, animacji) – warto sprawdzić 
w opisie na dole, czy dane dzieło na pewno 
znajduje się w domenie publicznej; jeśli tak, 
możemy je dowolnie przekształcać.

DailyArt by Moiseum to polska aplikacja niezwykle popularna za granicą. Codziennie przysyła 
ona do użytkownika informację o wybranym dziele sztuki: rzeźbie, obrazie, rysunku czy 
akwareli. Są to przeważnie klasyczne dzieła znanych artystów, ale zdarzają się również prace 
twórców nieco zapomnianych – właśnie dzięki aplikacji możemy odkryć ich na nowo. 

Większość prezentowanych dzieł znajduje się w domenie publicznej (ang. public domain; 
CC0), co oznacza, że można je dowolnie przekształcać, np. tworzyć z nich memy czy kolaże, 
i udostępniać. Ulubione dzieła można również udostępniać za pomocą znajdujących się 
w aplikacji wtyczek społecznościowych.

Aplikacja została stworzona przez polską firmę Moiseum założoną przez Zuzannę Stańską.

SZTUKA NA URZĄDZENIU MOBILNYM

APLIKACJA

bezpłatna

dostępna w  języku 
angielskim

na platformę Android 
oraz iOS 

FREE

2FAM - Kultura w smartfonie 
Polecane aplikacje
Sylwia Żółkiewska

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/dailyart-your-daily-dose-of-art-history-stories/id547982045?mt=8
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Notes on Blindness VR

Aplikacja może się przydać:

w zrozumieniu sposobu odbierania świata przez 
osoby niedowidzące,

jako narzędzie warsztatowe, które pomoże 
wzbudzić empatię wobec osób niedowidzących 
i zrozumieć ich potrzeby,

jako sposób na poszerzenie wyobraźni,

do wyciszenia w świecie pełnym wizualnych 
bodźców,

do poznania technologii wirtualnej 
rzeczywistości.

Notes on Blindness VR to aplikacja, dzięki której można zobaczyć świat oczami osoby 
niedowidzącej. Technologia wirtualnej rzeczywistości zastosowana w aplikacji wzmacnia 
odczucia związane z utratą wzroku i sprzyja rozwijaniu empatii. Obrazowi 360° towarzyszą 
sugestywna ścieżka dźwiękowa oraz fragmenty pamiętników Johna Hulla, pisarza, który 
udokumentował własną stopniową utratę wzroku. Hull opowiada o tym, jak w otaczającej go 
ciemności odczuwa przyrodę, wiatr, ciepło słoneczne, muzykę.

Aplikacji najlepiej używać wraz z okularami typu Google Cardboard, wówczas wrażenia są 
najsilniejsze – można je kupić za kilka złotych w popularnych portalach aukcyjnych – ale 
można także używać jej bez okularów.

Aplikacja powstała na podstawie wielokrotnie nagradzanego filmu „Notes on Blindness – Into 
Darkness” z 2016 r. (reż. James Spinney i Peter Middleton).

WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W  SŁUŻBIE EMPATII

APLIKACJA

bezpłatna

dostępna w  językach 
angielskim, francuskim 
i  niemieckim

na platformę Android 
oraz iOS 

FREE

2FAM - Trendy i technologie 
Polecane aplikacje
Sylwia Żółkiewska

https://itunes.apple.com/us/app/notes-on-blindness-vr/id1144490212?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arte.NoB&hl=pl
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Quizlet

Aplikacja może przydać się do tworzenia:

różnych form quizów (np. rozpoznawanie 
gatunków ptaków czy roślin),

testów umożliwiających sprawdzenie wiedzy 
samodzielnie lub na zajęciach (np. nauka 
anatomii),

fiszek do samodzielnego utrwalania materiału 
(np. rozpoznawanie flag państwowych, 
zapamiętywanie kontekstu użycia angielskich 
czasowników złożonych – phrasal verbs).

Quizlet pomaga w uczeniu się – tworzy quizy i fiszki, dzięki którym nauka staje się atrakcyjną 
grą. Wystarczy stworzyć zestaw do nauki (bądź skorzystać z istniejącego), a aplikacja 
zaproponuje różne tryby powtarzania materiału: dopasowanie, gra na czas, odpowiedzi 
pisemne, prawda/fałsz, test wyboru. Z Quizletu mogą korzystać zarówno nauczyciele, którzy 
chcą przeprowadzić grę w trakcie zajęć, jak i uczniowie – podczas samodzielnej nauki. Quizlet 
zapamiętuje elementy, które sprawiają uczniom lub studentom trudność, i dopasowuje do 
ich potrzeb sekwencję powtarzania, tak aby skutecznie utrwalili sobie materiał.

Quizy nie tylko są atrakcyjne, lecz także motywują i angażują, więc mogą być pomocne 
w nauce  języków obcych (wpisz, co słyszysz), biologii, historii czy geografii (dopasuj pojęcia 
do definicji, przeciągając elementy). Quizlet można rozszerzyć o płatną wersję dla nauczycieli, 
która umożliwia śledzenie postępów uczniów w klasie, dodawanie własnych nagrań 
dźwiękowych oraz tworzenie quizów drużynowych (Quizlet Live).

FISZKI DO NAUKI RÓŻNYCH PRZEDMIOTÓW

APLIKACJA

bezpłatna

dostępna w  języku 
polskim

na platformę Android 
i iOS oraz jako aplikacja  
online (www.quizlet.com)

FREE

2FAM - Mobilna edukacja 
Polecane aplikacje
Noemim Gryczko

https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en&referrer=utm_source%3Dinfo-learn-page
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REMIKSUJ, WARSZAWO!

2FAM - Remiksuj, Warszawo! 
Polecane aplikacje

Wszechstronne narzędzie do edycji zdjęć, z szerokim 
wyborem filtrów, funkcjami w języku polskim i wieloma 
ciekawymi tutorialami, m.in. dotyczącymi efektów specjalnych. 
Alternatywa: Pixlr.

Malowanie nigdy nie było prostsze. Aby bawić się rysowaniem, 
można korzystać z wielu pędzli, teł i innych zasobów.

Szybki i prosty sposób na tworzenie zarówno komicznych, 
jak i poważnych komiksów i memów. Dzięki aplikacji możemy 
tchnąć w zdjęcia lub grafiki nowy pomysł – wystarczy dodać 
naklejki z emocjami, a w dymki wpisać swój tekst.

Niedoskonałość tworzy niepowtarzalność. Coś, co na pierwszy 
rzut oka mogłoby wydawać się błędem programu, nagle 
zamienia się w sztukę, a to za sprawą zabawy formą i szeroką 
gamą efektów cyfrowych.

Aplikacje mobilne do remiksowania, przekształcania zbiorów 
archiwalnych (zdjęć, filmów, grafik) i powtórnego ich 
udostępniania, a także do tworzenia multimediów na 
smartfonie lub tablecie.

Snapseed

MediBang 
Paint

PicSticker – 
Photo Editor

Glitch Photo 
Camera

GRAFIKA, KOMIKS, PLAKAT

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.niksoftware.snapseed&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medibang.android.paint.tablet&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rmystudio.picsticker&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.best.photo.app.glitch&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/snapseed/id439438619?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/medibang-paint-for-ipad/id1003588804?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/glitch-photo-camera-vhs-distortion-photo-effect-for/id1127251612?mt=8
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Kreator komiksów, kolaży i zdjęć z efektami specjalnymi. Szeroki 
wachlarz funkcji, m.in. filtrów, naklejek, narzędzi do edycji, 
oraz bogata biblioteka zdjęć, z których można korzystać, dają 
ogromne możliwości. Tu dzieje się remiks!

PicsArt Photo 
& Collage 
Maker

Aplikacja do remiksu muzyki. Wystarczy wybrać utwory 
ze Spotify lub z iTunes, a aplikacja ciekawie je połączy.

Dzięki tej aplikacji można odkryć zupełnie na nowo muzykę 
Johna Cage’a, jednego z najwybitniejszych muzyków, artystów 
i filozofów XX w. Stwórz swoją wersję utworu poprzez nagranie 
własnego dźwięku lub wybranie go z katalogu perkusji.

Niezwykłe narzędzie do tworzenia trików i efektów specjalnych 
w filmach i GIF-ach. Spory wybór animacji i efektów: natura, 
promienie światła, eksplozje, a nawet realistyczne dinozaury.

Narzędzie, dzięki któremu można tworzyć animacje poklatkowe, 
czyli filmy z klatek będących zdjęciami.

A gdyby tak spróbować kinografiki, czyli połączenia zdjęcia 
i filmu? Tu możesz nagrać film i zdecydować, które elementy 
mają pozostać nieruchome, a które będą się ruszać. Efekty są 
zdumiewające!

Program do edycji wideo, intuicyjny, z szeroką gamą opcji. Można 
tworzyć filmy ze zdjęć lub plików wideo, nagrywać dźwięki lub 
wybierać muzykę z aplikacyjnej biblioteki.

Jedna z wielu, ale jakże urocza aplikacja do tworzenia GIF-ów, 
czyli krótkich filmików lub animowanych obrazków.

Pacemaker

Movie Maker 
Filmmaker 
Youtube & 
Instagram

Stop Motion 
Studio

Third Coast 
Percussion: 
John Cage

Loopsie

FilmoraGo

GIPHY Cam

MUZYKA

EFEKTY SPECJALNE

FILM, ANIMACJE, GIF-Y

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picsart.studio&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/picsart-photo-collage-maker/id587366035?
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alivestory.android.alive&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.loopsie.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wondershare.filmorago
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.giphy.camera&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/pacemaker/id593873080?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/stop-motion-studio/id441651297?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/third-coast-percussion-john-cage/id508921471?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/loopsie/id1259909228?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/filmorago-video-editor-of-photo-movie-editing/id1019382747?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/giphy-cam-for-imessage-the-gif-creator/id1017480918?mt=8
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fot. Paweł Ogrodzki 

WikiArt umożliwia swobodny dostęp do jednego 
z największych repozytoriów sztuki dostępnych online. 
Wybrane dzieło można bez obaw pobrać i remiksować, 
bo wszystkie prace pochodzą z domeny publicznej.

Ponad milion fotografii, rysunków i grafik oraz tysiące 
darmowych klipów wideo. Wszystkie zdjęcia i materiały 
filmowe na Pixabay są w domenie publicznej, CC0.

WikiArt 
(Art-droid)

Pixabay

OTWARTE ZASOBY

Przekształca dowolny obraz w interaktywną grafikę. Można 
nagrać dźwięk, podlinkować film lub dowolną witrynę 
za pomocą jednego kliknięcia.

ThingLink

INTERAKTYWNOŚĆ

https://itunes.apple.com/us/app/pixabay/id1178021455?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilit.wikipaintings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixabay.pixabayapp
https://itunes.apple.com/us/app/wikiart/id1235995167?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinglink.android
https://itunes.apple.com/us/app/thinglink/id647304300?mt=8
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 KULTURA W SMARTFONIE

2FAM - Kultura w smartfonie 
Polecane aplikacje

Aplikacja turystyczna z rozszerzoną rzeczywistością. Trasy 
turystyczne, ciekawostki historyczne, quizy i przygody. Wygrała 
Mobile Trends Awards 2017 w kategorii: Podróże i turystyka.

Codzienny kalendarz kulturalny. Gromadzi informacje 
o atrakcjach muzycznych, teatralnych i wszelakich z kilkunastu 
miast w Polsce.

Zobacz więcej i dowiedz się więcej. Poznaj niezwykłe historie 
i zaskakujące szczegóły dotyczące kolekcji Rijksmuseum oraz 
jego architektury.

Codzienna porcja sztuki z najlepszych muzeów na świecie. 
Sporo informacji na temat dzieł, każdego dnia niespodzianka, 
a wszystko z domeny publicznej!

Pomysł na likwidowanie barier w dostępie do kultury. Zawiera 
audiodeskrypcję, tłumaczenia na polski język migowy, teksty 
uproszczone, zdjęcia, karty obiektów, opisy dzieł – wszystko, 
co udało się twórcom wymyślić, by przybliżyć kulturę i sztukę 
każdemu.

Najciekawsze polskie – w  tym warszawskie – i  zagraniczne 
aplikacje, które promują i  upowszechniają wiedzę o  kulturze, 
zachęcają do zwiedzania i  aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Kasprowy 
Wierch

DailyArt

Czytanie 
obrazów

Going.

Rijksmuseum

ZWIEDZANIE W SMARTFONIE

SZTUKA I HISTORIA W SMARTFONIE

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.pkl&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moiseum.dailyart2&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.czytanieobrazow.czytanie
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.goingapp&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en&referrer=utm_source%3Dinfo-learn-page
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/kasprowy-wierch-pkl/id1129342444?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/dailyart-your-daily-dose-of-art-history-stories/id547982045?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/czytanie-obrazów/id1190304980?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/going/id704764616?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/rijksmuseum/id621307961?mt=8
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Zostań śleprem, adeptem podziemnego rzemiosła. Zdobądź 
pierwsze szlify w trudnym zawodzie solnego górnika! Zmierz 
poziom stężenia metanu, zabezpiecz komorę przed zalaniem 
wodą, sprawdź, jak radzisz sobie z ładunkami wybuchowymi. 
Aplikacja stworzona przez Kopalnię Soli „Wieliczka”. 

Gra o wkładzie Polaków w zwycięstwo aliantów z perspektywy 
wojny wywiadów. Jest faktograficznie kompletną serią 
opowieści fabularnych.

Jedno z najbardziej kreatywnych i inspirujących doświadczeń. 
Nie tylko zachęca do artystycznego tworzenia, ale i zmienia 
sposób myślenia dzieci o świecie sztuki. Aplikacja zwraca 
uwagę, jak artyści używają linii, kształtu i koloru, i skłania do 
tworzenia własnych kompozycji inspirowanych kolekcją MoMA.

Miner’s 
Route

Gra 
szeptów

MoMA 
Art Lab

Jaki to obraz? Aplikacja rozpoznaje dzieła sztuki i przybliża 
ich historię.

Popkultura w 360°. Kolekcja neonów z Las Vegas dostępna 
w wirtualnej rzeczywistości.

Najważniejsze wynalazki i dzieła sztuki renesansowej. Dzięki 
predefiniowanym punktom widzenia użytkownik może łatwo 
poruszać się po złożonych scenach. Większość scen 3D 
zawiera narracje i wbudowane animacje oraz jest dostępna 
w kilku językach, co daje możliwość uczenia się i ćwiczeń 
języków obcych.

Wirtualna podróż do Galerii Sztuki Średniowiecznej Muzeum 
Narodowego w Warszawie. Imponujące wizerunki świętych, 
monumentalne ołtarze, mistyczne krucyfiksy na wyciągnięcie 
ręki.

Smartify

Neon 
Museum

Leonardo 
Workshop 
3D VR

MNW VR 
Sztuka 
Średniowieczna

SZTUKA W WIRTUALNEJ I ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.goldensubmarine.minersroute
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.pl.graszeptow&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/miners-route/id727578241?mt=8&ign-mpt=uo%3D4&ign-msr=https%3A%2F%2Fappmob.pl%2Fios%2Fapp-miners-route
https://itunes.apple.com/us/app/id529886963
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobgen.smartify
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.massivesquare.NeonMuseum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.leonardo
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomorrowspzoo.mnwvirtualtourcardboard
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/smartify-scan-discover-art/id1102736524?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/neon-museum/id897423410?l=pl&mt=8


20REMIKSUJ, WARSZAWO! Publikacja podsumowująca

fot. Paweł Ogrodzki 

Jak działa orkiestra? Co dokładnie robi dyrygent i jakie 
obowiązki ma pierwszy skrzypek? Orkiestrownik to ciekawe 
narzędzie wspomagające naukę muzyki. Aplikacja powstała 
z inicjatywy Instytutu Muzyki i Tańca.

Aplikacja pozwala na modyfikację dźwięków i formy utworów 
jednego z największych współczesnych kompozytorów – 
Steve’a Reicha. Można nagrywać dźwięki i tworzyć własne 
utwory poprzez zmianę prędkości odtwarzania, przesuwanie 
elementów itp.

Orkiestrownik

Third Coast 
Percussion: 
the Music of 
Steve Reich

MUZYKA W SMARTFONIE

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.org.imit.orchestral&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/orkiestrownik/id1123542403?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/third-coast-percussion-the-music-of-steve-reich/id1076070361?mt=8
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MOBILNA EDUKACJA

2FAM - Mobilna edukacja
Polecane aplikacje

Nauka języka może być wciągającą zabawą. Aplikacja do nauki 
samodzielnej bądź na zajęciach, rozbudza chęć rywalizacji 
i pozwala na szybkie i bezbolesne uczenie się. 
Alternatywa: Memrise.

Nauka kodowania jest jak nauka języka obcego. Dzieci w wieku 
od 9 do 13 lat mogą zaprojektować własną grę i poznać 
podstawy programowania. 
Alternatywa (tylko na iOS): Hopscotch.

Samodzielne tworzenie zestawów i quizów do nauki i powtarzania 
materiału w formie interaktywnych fiszek. Syntezator mowy 
odczyta pojęcie lub definicję w jednym bądź w obu językach, 
których się uczysz. Można stworzyć listę trudnych pojęć 
i uczyć się ich w trybie losowego sprawdzania. 
Alternatywa: Kahoot!

System słoneczny w zasięgu ręki. Interaktywne planetarium 
pomaga rozwijać wyobraźnię przestrzenną i rozbudzać 
ciekawość (wszech)świata. Można sprawdzić, gdzie po 
20 latach swoją misję zakończyła sonda Cassini.

Aplikacje i gry mobilne przydatne w edukacji, które nie tylko 
uczą, ale i bawią. Inspirujące dla edukatora technologie, które 
urozmaicą zajęcia, oraz trendy w edukacji, takie jak grywalizacja, 
edutainment czy crowdsourcing.

Duolingo

Solar 
Walk Lite – 
Planetarium

ScratchJr

Quizlet

JĘZYKI OBCE

ŚWIAT WOKÓŁ NAS

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.memrise.android.memrisecompanion&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vitotechnology.SolarWalkLite&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quizlet.quizletandroid&hl=en&referrer=utm_source%3Dinfo-learn-page
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksmuseum.mmt&hl=pl
https://itunes.apple.com/pl/app/duolingo-learn-spanish-french-and-more/id570060128?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/solar-walk-lite-planetarium-3d-planets-and-stars/id1176819919?l=en&mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/scratchjr/id895485086?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/quizlet-flashcards-study-tools/id546473125?mt=8
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Dzięki aplikacji można poznać fascynujący świat bakterii, 
przyjrzeć im się w 3D, zobaczyć, jak są zbudowane, i sprawdzić 
swoją wiedzę z biologii.

Chemik pomaga zrozumieć reakcje chemiczne. Układ okresowy 
pierwiastków działa jak klawiatura komputera.

Skanuje odręcznie zanotowane równanie, pokazuje krok 
po kroku, jak je rozwiązać, i podaje prawidłowy wynik.

Płatna aplikacja, która rozwija wyobraźnię przestrzenną, 
pomaga dotknąć geometrii i ją zrozumieć. Uczniowie 
mogą samodzielnie zaprojektować ostrosłup, a następnie 
wydrukować jego siatkę.

Bacteria 
VR 3D

Chemik

Photomath 

Shapes 3D

Aliantom udało się rozszyfrować Enigmę 2, dzięki czemu 
mogą przechwycić komunikaty wojenne nadawane przez 
hitlerowców. Potrzebna jest tylko księga kodów, którą gracz 
– tajny szpieg – ma za zadanie przewieźć do Londynu. Czy 
mu się uda? Jakie przeszkody musi pokonać? Czego musi być 
świadom? Gra pomocna w nauce historii i matematyki.

Dzieci mogą dać upust swojej kreatywności i stworzyć 
własny film animowany w 3D. Aplikacja umożliwia rysowanie, 
zaprojektowanie własnego bohatera w 3D, a nawet podłożenie 
głosu. Dorośli mogą w niej stworzyć dowcipne wspomnienie 
z wakacji lub wesela.

Przestrzenna łamigłówka oparta na rysunkach słynnego 
rysownika M.C. Eschera. Pobudza wyobraźnię.

Projektowanie akweduktów dla starożytnych miast wymaga 
systemowego myślenia, które w czasach zmian klimatycznych 
jest tak samo ważne jak za czasów Klaudiusza. Aplikacja 
wykorzystuje znany i lubiany mechanizm puzzle.

Misją gracza jest sprawienie, aby latarnia morska ostrzegała 
statki. W tym celu gracz tworzy misterną układankę i łączy 
elementy zgodnie z prawami fizyki i optyki.

Enigma Spy 
Adventure

Toontastic 
3D

hocus.

Aqeducts

Light House

GRY EDUKACYJNE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.setapp.shapes
https://itunes.apple.com/pl/app/chemik-io/id1071730878?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/photomath-camera-calculator/id919087726?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/shapes-3d-geometry-learning/id501650786?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rendernet.bacteria
https://itunes.apple.com/us/app/bacteria-3d/id1168927717?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/aqueducts-prevent-drought/id1256526232?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/hocus/id1030548464?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.badpixel.point.click.adventure.silent.age.monkey.island.hidden.escape.object.mystery.game
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gamebrain.hocus
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.krou.aqueducts
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bananadevelopment.lighthouse&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.toontastic
https://itunes.apple.com/us/app/enigma-tiny-spy-point-click-adventure-game/id1166008787?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/toontastic-3d/id1145104532?mt=8
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Wszystko, co uczeń chciałby wiedzieć o energii i elektryczności. 
Atrakcyjna pomoc dla nauczycieli fizyki.

Gdy matura z matematyki za pasem, warto sięgnąć po 
aplikację, która w lekkiej formie pomoże przyswoić materiał 
i nauczy udzielać prawidłowych odpowiedzi pod presją czasu.

OHM – 
A virtual 
science center

Gram 
i zdam

Lensoo Create – podobnie jak jedna z najpopularniejszych na 
Zachodzie aplikacji, stworzona przez polską firmę aplikacja 
Explain Everything – pozwala stworzyć interaktywne, 
multimedialne prezentacje, pod które można podłożyć swój 
głos.

Narzędzie webowe do tworzenia atrakcyjnych quizów 
dopasowanych do urządzeń mobilnych. Po przekształceniu 
linku do ankiety w kod QR można przeprowadzić test lub 
quiz na żywo z uczniami – nie muszą oni nigdzie się logować. 
https://www.typeform.com. Przykład: Online Science Quiz 
Template.

Uczniowie skanują kod QR, pod którym kryje się przygotowany 
wcześniej test lub quiz. Mogą rozwiązać go na smartfonie 
w trakcie zajęć.

Lensoo 
Create

Typeform

QR Code 
Reader

APLIKACJE DLA EDUKATORA

fot. Paweł Ogrodzki 

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.operon.gramizdam.matura
https://itunes.apple.com/pl/app/gram-i-zdam-matura/id973056205?l=pl&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.statnett.ohm
https://itunes.apple.com/pl/app/ohm-a-virtual-science-centre/id1183135615?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/qr-code-reader-by-scan/id698925807
https://explaineverything.com
https://www.typeform.com
https://www.typeform.com/examples/quizzes/online-science-quiz-template/
https://www.typeform.com/examples/quizzes/online-science-quiz-template/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lensoo.create
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.scan.android.client
https://itunes.apple.com/us/app/lensoo-create/id775256850?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
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TRENDY I TECHNOLOGIE

2FAM - Trendy i technologie 
Polecane aplikacje

Aplikacja symulacyjna dla przyszłych lekarzy. Pozwala wirtualnie 
wykonać kilkadziesiąt procedur medycznych zgodnych 
z najnowszymi standardami.

Wirtualne laboratorium do eksperymentów chemicznych 
w domu i w szkole. Innowacyjna aplikacja, za pomocą której 
można połączyć dwa iPady lub dwa tablety i zamienić je 
w dwa naczynia z różnymi substancjami.

Aplikacja umożliwia szybkie tworzenie modeli trójwymiarowych. 
Świetna zabawa!

Aplikacja polskiej firmy przybliża praktyczne aspekty tworzenia 
ceramiki. Można samodzielnie stworzyć własną wirtualną misę.

Najciekawsze trendy, technologie inspirujące twórców aplikacji 
i gier mobilnych. Eksperymentalne gry i aplikacje mobilne na 
pograniczu sztuki, kultury, edukacji i nowych technologii.

Touch Surgery

Gravity 
Sketch

BEAKER  

Let’s Create! 
Pottery Lite

EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI

PROJEKTOWANIE 3D NA TABLECIE

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchsurgery&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.thix.sciencesense.beaker&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.idreams.potterylite
https://itunes.apple.com/us/app/touch-surgery-surgical-simulator/id509740792?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/gravity-sketch/id951861015?l=pl&mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/beaker-by-thix/id961227503?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/lets-create-pottery-hd-lite/id397756644?mt=8
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Myślisz o karierze scenarzysty? Stwórz grę, w której 
przetestujesz różne wersje losów zakochanej pary. Aplikacja 
symuluje wymianę wiadomości w grupie licealistów.

Masz do dyspozycji tylko świat dźwięków. Zamień się 
w narratora i stwórz dźwiękową opowieść.

Zobacz świat oczami osób niewidomych i niedowidzących.

Tablica pierwiastków ożywa na Twoich oczach. Można łączyć 
elementy w formie wirtualnych kostek i sprawdzać, jakie reakcje 
zostały wywołane.

Eksperymenty z przestrzenią. Używając akcelerometru, można 
tworzyć przestrzenne napisy.

Wykorzystuje technologię rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki 
aplikacji można zobaczyć, jak bije ludzkie serce, i dokładnie 
obejrzeć, jak zbudowane jest ludzkie ciało.

Stwórz samodzielnie zdjęcia w rzeczywistości wirtualnej 
i oglądaj swoje wspomnienia w 360°.

Seen

Elements 4D

Blindscape

Ink Space

NARRACJE 2.0

EKSPERYMENTY Z WIRTUALNĄ I ROZSZERZONĄ RZECZYWISTOŚCIĄ

Notes on 
Blindness VR

Anatomy 4D

Google 
Cardboard

fot. Paweł Ogrodzki 

https://itunes.apple.com/app/id590548776?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.semickolon.seen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.elements4dbydaqri
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.vr.cyclops&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/elements-4d-by-daqri/id782713582?mt=8
https://itunes.apple.com/pl/app/google-cardboard/id987962261?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gavinbrown.blindscape&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.openframeworks.inkSpace&hl=pl
https://itunes.apple.com/us/app/notes-on-blindness-vr/id1144490212?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Arte.NoB&hl=pl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daqri.d4DAnatomy&hl=pl


Jednocześnie komputery 
i  smartfony stają  się  
coraz bardziej ludzkie, 
przynajmniej w  sposobie 
komunikacji.

Mikołaj Rotnicki

fot. Agnieszka Opalińska 
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W  imieniu całego zespołu FAM pragniemy podziękować naszym 
partnerom technologicznym za zaangażowanie w  organizację 
2. Forum Aplikacji i  Gier Mobilnych oraz za udział w  nim. 

To wydarzenie tworzymy razem. To dzięki 
bliskiej współpracy z  Państwem po raz 
kolejny odnieśliśmy sukces.

Cieszy nas, że z  roku na rok FAM spotyka 
się z  coraz większym zainteresowaniem 
środowiska skupionego wokół technologii 
mobilnych w  kulturze i  edukacji. 
Chcemy, by kolejne edycje FAM jeszcze 
precyzyjniej odpowiadały na potrzeby 
mieszkańców Warszawy, a   przede 
wszystkim tych, którzy poszukują 
inspiracji i  praktycznych rozwiązań 
ułatwiających im dostęp do kultury.

Serdecznie dziękujemy firmie Good 
Books za obecność podczas FAM 
i   inspirujący wykład o  tym, jak poruszyć 
milenialsów oraz pokolenie Z   i  wciągnąć 
ich w   kulturę. KulturaGo to pomysł na 
gamifikowanie literatury, edukacji oraz 
wydarzeń kulturalnych na smartfonach. 
Goodbooks.pl wraz z  fińskim TAZ.fi 
przedstawili ActionTrack – rozwiązanie, 
dzięki któremu można samodzielnie 

tworzyć mobilne gry typu Pokémon Go 
i  tak zachęcić do interakcji z   kulturą 
i   dziedzictwem.

Dziękujemy także grupie VR Team 
za prezentację rozwiązań w  wirtualnej 
rzeczywistości, która daje ogromne 
możliwości: pozwala zobaczyć 
niesamowite miejsca, przeżyć historyczne 
zdarzenia oraz rozwijać talenty i  pasje. 
Stanowisko VR Team przeniosło naszych 
uczestników do galerii sztuki, w   sam 
środek historycznych zdarzeń oraz 
w  miejsca trudno dostępne, a   fascynujące 
i   inspirujące. Uczestnicy mogli również 
rozwinąć swoje artystyczne talenty, 
tworząc własne kreacje w   technologii 360°.

Ważnym partnerem była także 
wypożyczalnia sprzętów mobilnych 
Weź  na próbę, która użyczyła nam sprzętu, 
na którym prezentowaliśmy aplikacje 
w  sekcjach tematycznych. Dodatkowo 
zaprezentowała ona najnowsze smartfony, 
tablety, komputery MacBook i  gadżety 

http://goodbooks.pl/
http://goodbooks.pl/
http://vrteam.pl/
http://weznaprobe.pl/
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(w  tym zestawy VR) dostępne w   jej 
ofercie. Firma wynajmuje urządzenia 
mobilne na potrzeby testów dotyczących 
aplikacji, gier, płatności, responsywności 
stron www, a   także wypożycza sprzęt 
zastępczy. Uczestnicy mogli także 
porozmawiać  z   przedstawicielem 
firmy o   obsłudze eventów, targów, 
gier terenowych i  szkoleń.

Jesteśmy również wdzięczni Guides4Art 
za wartościową prelekcję na temat 
inteligentnych form zwiedzania. Celem 
firmy jest utworzenie kompletnego, 
zdigitalizowanego przewodnika 
po kulturze i  sztuce, wpisującego się 
we współczesne formy inteligentnego 
zwiedzania dla każdego.

Zachęcamy Państwa do tego, abyście 
zostali Państwo partnerem FAM 
i  zaprezentowali swoją ofertę mieszkańcom 
Warszawy podczas kolejnej edycji FAM. 
To świetna okazja do rozpoczęcia 
współpracy z  instytucjami kultury 
i  organizacjami pozarządowymi, których 
liczne grono, tak jak w  latach ubiegłych, 
nas odwiedzi.

Już teraz można zgłaszać chęć udziału 
w kolejnej edycji FAM, wysyłając mejl 
na adres: fam@cultureshock.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Paulina Jędrzejewska
Sylwia Żółkiewska

http://fam.cultureshock.pl/pl/
http://guides4art.com/
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PATRONI MEDIALNI

PARTNERZY

http://www.ebib.pl/
https://goingapp.pl/set
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/0,0.html
http://www.mobiletrends.pl/
http://radiokampus.fm/
https://koed.org.pl/pl/
https://centrumcyfrowe.pl/
http://otwartezasoby.pl/
http://vrteam.pl/
http://zzw.waw.pl/
http://mik.krakow.pl/
http://www.ethnomuseum.pl/
https://www.szkolazklasa.org.pl/
http://digikids.pl/
https://otwartakultura.org/
http://muzea.malopolska.pl/
https://web.facebook.com/aplikacjewkulturze/?ref=aymt_homepage_panel
https://pl.wikimedia.org/wiki/Strona_główna
https://explaineverything.com/
http://goodbooks.pl/
http://www.marzycieleirzemieslnicy.pl/
https://epf.org.pl/pl/
https://glowna.ceo.org.pl/
https://www.techsoup.pl/pl/
http://weznaprobe.pl/
https://kodujdlapolski.pl/
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http://www.digitaluniversity.pl/

