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WAKL Serwis Wakelet w edukacji 

Przeznaczenie 

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych nauczeniem 

się tworzenia spersonalizowanej wirtualnej, uporządkowanej przestrzeni – kolekcji 

cyfrowych zasobów, a także wirtualnego miejsca do współpracy z uczniami 

i nauczycielami.  

Informacje o organizacji 

Szkolenie online 20 godzin - w tym 6 godz. synchronicznych i 14 godz. praca 

indywidualna między spotkaniami. 

Wymagania 

Uczestnik szkolenia powinien umieć posługiwać się komputerem i urządzeniami 

peryferyjnymi, przeglądarką WWW, pocztą oraz wyszukiwać informacje w sieci internet, 

pracować na platformie e-learningowej.  

Posiadanie dostępu do internetu i komputera ze słuchawkami/głośnikami, mikrofonem 

jest potrzebne do wirtualnego spotkania i pracy podczas szkolenia.  

Cele 
Kształtowanie umiejętności: 

1. projektowania własnej wirtualnej przestrzeni do przechowywania materiałów 

i miejsca pracy dla uczniów oraz współpracy w serwisie Wakelet, 

2. personalizowania przygotowanych materiałów, 

3. wykorzystania wybranych, podstawowych opcji aplikacji Genially do tworzenia 

interaktywnych materiałów edukacyjnych, 

4. łączenia kolekcji z wybranymi platformami zdalnego nauczania. 

Treści kształcenia 

1. Przygotowanie w wybranych aplikacjach i zapisanie w formie pliku graficznego 

własnego avatara. 

2. Założenie konta i konfiguracja publicznego profilu w usłudze Wakelet 

i zaprojektowanie własnej wirtualnej przestrzeni, tworzenie kolekcji. 

3. Udostępnianie i publikowanie kolekcji. 

4. Działanie wtyczki Walelet w przeglądarkach. 

5. Przeszukiwanie bazy kolekcji. 

6. Funkcjonalność Space. 

7. Przykłady wykorzystania edukacyjnego aplikacji Wakelet. 

8. Wprowadzenie do Genially – podstawowe opcje, wprowadzenie do tworzenia 

interaktywnych materiałów edukacyjnych. 

9. Wstawienie kolekcji Wakalet w Genially. 

10. Współpracą aplikacji Wakelet z wybraną platformą do zdalnego nauczania. Wakalet 

w nauczaniu hybrydowym. 
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Metody i formy nauczania 

1. Przy zapoznawaniu słuchaczy szkolenia z określonymi w programie zagadnieniami 

czy problemami stosowana będzie zdalna forma pracy – materiały i zadania 

na platformie szkoleniowej oraz spotkania online ze słuchaczami. 

2. W czasie szkolenia słuchacze będą pracować indywidualnie i grupowo, 

a wypracowane materiały udostępnią w serwisie Wakelet.  

3. Podczas szkolenia będzie możliwość wymiany poglądów i doświadczeń między 

słuchaczami w czasie dyskusji i pracy zespołowej. 

Charakterystyka materiałów 

Materiały przygotowane i zebrane na potrzeby szkolenia (w formie elektronicznej).  

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana poprzez dyskusję ze słuchaczami z wykorzystaniem 

narzędzi do komunikacji online.  

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników, poprzez przeglądanie 

i ocenianie zadań. 

Przewidywana jest również ankieta dla oceny całego szkolenia, która będzie wypełniana 

przez słuchaczy po jego zakończeniu. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 

oprogramowanie 

 Przeglądarka internetowa 

 Wakelet 

 Aplikacje do tworzenia avatarów 

 Genially 

 Office365 - Teams 

 inne oprogramowanie i narzędzia w razie potrzeby 
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