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WKAA 
Liveworksheets – kreator 
interaktywnych arkuszy 

Przeznaczenie 

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowanych 

wykorzystaniem TIK w pracy z uczniami.  

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć online, realizowanych w ciągu 4 tygodni 

na platformie szkoleniowej OEIiZK.  

Wymagania 

Uczestnik szkolenia powinien umieć posługiwać się komputerem, posługiwać się 

przeglądarką WWW, umieć pracować na platformie zdalnego nauczania Moodle.  

Cele 

1. Wsparcie nauczycieli przygotowujących własne interaktywne pomoce dydaktyczne 

dla uczniów. 

2. Wdrażanie do uczenia się i nauczania z wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Treści kształcenia 

1. Zapoznanie z platformą Liveworksheets do tworzenia i wyszukiwania 

interaktywnych arkuszy do zastosowania na zajęciach z uczniami: zakładanie 

konta na platformie, wyszukiwanie materiałów przydatnych na lekcjach 

nauczanego przedmiotu, zapoznanie ze sposobem rejestrowania uczniów na 

platformie. 

2. Zapoznanie z aplikacją Live Worksheet Maker do tworzenia interaktywnych 

arkuszy, prezentacja dostępnych funkcji narzędzia. 

3. Tworzenie własnych interaktywnych arkuszy z ćwiczeniami. 

4. Zapisywanie i udostępnianie arkuszy na prezentowanej platformie oraz na innych 

platformach, stronach internetowych/blogach. 

5. Prezentacja sposobu przesyłania przez uczniów wykonanych ćwiczeń 

do nauczyciela. Sprawdzanie postępów uczniów. 

6. Tworzenie interaktywnych zeszytów ćwiczeń z przygotowanych arkuszy, 

przypisywanie ich do uczniów. 

Metody i formy nauczania 

1. Wykład. 

2. Prezentacja. 

3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego. 

4. Praca indywidualna słuchacza. 

5. Dyskusja. 

6. Wymiana doświadczeń. 

Charakterystyka materiałów 

Materiały elektroniczne przygotowane na potrzeby szkolenia dostępne na platformie 

szkolenia.oeiizk.edu.pl. 
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Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje z uczestnikami 

szkolenia. 

Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez uczestników po jego 

zakończeniu. 

Ocena pracy uczestników szkolenia zostanie dokonana na podstawie realizacji zadań 

umieszczonych w każdym bloku tematycznym. Uczestnik, który uzyska ponad 80% 

punktów możliwych do zdobycia za wykonane zadania, ukończy szkolenie. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 

oprogramowanie: 

 www.liveworksheets.com 
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