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WBED Zakładanie blogów 
edukacyjnych w Bloggerze 

Przeznaczenie 

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich przedmiotów we wszystkich typach szkół, 

zainteresowanych poznaniem aplikacji Blogger i nabyciem umiejętności zakładania 

i prowadzenia blogów edukacyjnych. 

Informacje o organizacji 

Szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć online. 

Wymagania 

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność pracy na platformie zdalnego 

nauczania Moodle, sprawnie posługiwać się Internetem. Niezbędne jest posiadanie 

konta Google. 

Cele 

1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie tworzenia bloga edukacyjnego 

i wykorzystania go w pracy z uczniami. 

2. Nabycie umiejętności zakładania nowego bloga, jego rozbudowy i aktualizacji. 

3. Sprawne korzystanie z platformy Moodle i organizowanie samokształcenia. 

Treści kształcenia 

1. Przegląd przykładowych blogów edukacyjnych. 

2. Blog jako narzędzie do przekazywania wiedzy, aktywizacji, zachęcania do dyskusji, 

przekazywania informacji i komunikacji. 

3. Zakładanie konta w Bloggerze, interfejs aplikacji. 

4. Wybór motywu bloga i jego konfiguracja, układ bloga. 

5. Posty – dodawanie, edytowanie i ustawienia postów. Dodawanie do postów zdjęć, 

filmów, linków.  

6. Dodawanie i edycja stron. 

7. Zarządzanie komentarzami. 

8. Kontrola dostępu do bloga. 

9. Tworzenie kopii zapasowej i usuwanie bloga. 

10. Publikowanie/udostępnianie bloga. 

Metody i formy nauczania 

1. Praca metodą online.  

2. Prezentacja.  

3. Praca indywidualna słuchacza – tworzenie własnego bloga edukacyjnego. 

4. Dyskusja i wymiana doświadczeń.  
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Charakterystyka materiałów 

Uczestnicy otrzymują program szkolenia oraz materiały instruktażowe przygotowane na 

potrzeby szkolenia w formie elektronicznej, przedstawiające w przystępny sposób 

tematykę prezentowaną na szkoleniu, a także linki do przykładowych blogów 

edukacyjnych utworzonych w Bloggerze. 

Ewaluacja i formy oceny pracy uczestników 

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje ze słuchaczami 

z wykorzystaniem narzędzi do komunikacji online. 

Ocena pracy uczestników szkolenia zostanie dokonana na podstawie realizacji zadań 

umieszczonych w kursie. Uczestnik, który utworzy i udostępni blog edukacyjny i otrzyma 

co najmniej 80% wszystkich punktów, ukończy szkolenie. 

Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez uczestników po jego 

zakończeniu. 

W trakcie szkolenia wykorzystywane będzie następujące 

oprogramowanie: 

 przeglądarka internetowa,  

 platforma Blogger (www.blogger.com), 
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