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WBLO Blog jako narzędzie edukacyjne 

Przeznaczenie  

Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli wszystkich typów szkół i specjalności, 

chcących samodzielnie publikować materiały edukacyjne dla uczniów na swoim blogu 

oraz sprawdzać ich wiedzę za pomocą quizów. 

Informacje o organizacji  

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć w formie online.  

Wymagania wstępne 

Uczestnik szkolenia powinien mieć możliwość korzystania z Internetu i podstawowe 

umiejętności pracy w sieci Internet. Podczas zajęć szkoleniowych wymagany jest dostęp 

uczestników do swojej poczty elektronicznej. Wskazane jest, aby uczestnicy mieli lub 

założyli sobie konto pocztowe na Gmail’u Google. 

Cele 

1. Stworzenie własnego bloga w Bloggerze, aby publikować materiały dla uczniów. 

2. Wybranie, w zależności od sytuacji edukacyjnej narzędzia, i wykonanie quizu dla 

uczniów. 

Treści kształcenia 

1. Znaczenie edukacyjne blogów nauczycielskich; 

2. Wybranie własnego typu bloga do pracy z uczniami i stworzenie go w Bloggerze; 

3. Współedytowanie blogu nauczycielskiego; 

4. Quizy tworzone w dokumentach Google i w Forms’ach MS Office 365; 

5. Quizy tworzone w Kahoot i Quizizz; 

6. Wspólne tworzenie quizów przez grupę nauczycieli; 

Metody nauczania  

1. Prezentacja. Część zajęć przyjmuje formę prezentacji, słuchacze zapoznają 

się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej 

pracy. 

2. Praca indywidualna słuchacza online – ćwiczenia. Jedną z głównych form pracy 

na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Jest ona stosowana w celu 

ćwiczenia różnych zadań związanych z przedstawianą problematyką.  

3. Pokaz. Pokaz ma na celu wzajemne przedstawianie przez słuchaczy materiałów 

wypracowanych przez nich w trakcie szkolenia. Materiały będą stanowiły efekty 

realizacji pewnych zadań. 

4. Dyskusja. Podczas szkolenia prowadzone są dyskusje, mające na celu wymianę 

poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego.  

Charakterystyka materiałów  

Materiały w formie elektronicznej. 
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Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników  

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusję ze słuchaczami. 

W trakcie trwania szkolenia będą oceniane postępy uczestników. 

Rozmowy z uczestnikami przeprowadzane podczas każdej sesji będą wpływały na dobór 

ćwiczeń. 

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

przez słuchaczy po jego zakończeniu 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące licencjonowane 

oprogramowanie:  

 System operacyjny Windows 7 lub Windows 10, 

 Przeglądarka internetowa, 

 Oprogramowanie w chmurze: dokumenty Google, Blogger, Kahoot, Quizizz. 

Literatura 

1. Quizy w edukacji zdalnej - https://youtu.be/n4wK0s51oLs - (dostęp – 20 maja 

2020 r.) 

2. Tworzenie i ocenianie testów w Formularzach Google 

https://support.google.com/docs/answer/7032287?hl=pl (dostęp – 20 maja 2020 

r.) 
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