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CELE:

• przedstawienie platformy 

WAKELET wspomagającej edukację

• prezentacja praktycznych 

sposobów wykorzystania WAKELET 

w edukacji historycznej
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ZALETY:

• darmowe

• bezpieczne

• nielimitowane

• umożliwiające 

współpracę

ROZWÓJ                                WEBMINARIA                            WSPARCIE
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•kolekcjonowanie 

materiałów

• dzielenie się 

wiedzą

• organizowanie 

współpracy
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• czerpanie inspiracji od innych
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• możliwość 

obserwacji 

wybranych 

osób

• zapisywanie 

do swoich 

zasobów 

kolekcji
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Kolekcja może składać się z:

• aktywnych linków do stron internetowych, quizów, itp.

• tekstu

• filmów z YouTube

• Informacji z Twittera

• zdjęć własnych lub dostępnej galerii

• zakładek

• dokumentów PDF

• filmów Flipgrid
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Czytanie 

immersyjne
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Dostęp do kolekcji 

bez konieczności 

rejestracji.
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• możliwość 

otworzenia 

przestrzeni 

dla każdej 

klasy

• szybki 

dostęp do 

stworzonych 

materiałów
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• współpraca 

nauczycieli, 

tworzenie 

wspólnej bazy 

materiałów
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• dzielenie się 

autorskimi 

pomysłami na 

lekcję
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https://wke.lt/w/s/0vF_Xa

https://wke.lt/w/s/0vF_Xa
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https://etwinning.pl/szkolenia/

https://etwinning.pl/szkolenia/
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• szkolne 

zespoły 

przedmiotowe
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• praca w 

grupach
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• widzimy kto 

i kiedy dodawał 

materiały

• czy 

współpraca w 

grupie jest 

widoczna
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ODWRÓCONA LEKCJA
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https://etwinning.pl/kursy-internetowe/

https://etwinning.pl/kursy-internetowe/
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KONTAKT: 

katarzyna.sopolinska@gmail.com


