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Przykładowe pomysły na użycie
Wakelet:
• materiały na lekcje, również lekcje odwrócone; przygotowałam
np. zestaw gier online i filmików o potworze z Loch Ness;
• materiały na szkolenia, konferencje, warsztaty; szybko i łatwo, za pomocą linka, przesyłam informacje dla uczestników
różnych spotkań offline i online;
• praca w czasie rzeczywistym,
gdzie uczniowie mogą zamieszczać wypowiedzi czy zdjęcia;
wykorzystałam tę możliwość
przy lekcjach o patriotyzmie
oraz o zużyciu wody (w ramach godzin wychowawczych
ze światem PAH);
• materiały do projektów; np.
w czasie projektu kulturalnego
Skype dzieliliśmy się w ten
sposób informacjami o Polsce:
https://wke.lt/w/s/1f8yhL;
• tematy na dni okolicznościowe;
przygotowałam informacje
i zadania dla uczniów z Indii
na Dzień Nelsona Mandeli:
https://wke.lt/w/s/EeITuu;
• zbiór przepisów kulinarnych;
• kolekcja zdjęć;
• każda inna kolekcja, wg Waszych potrzeb i pomysłów.
Bawcie się dobrze z Wakelet! 
Małgorzata Buszman
– anglistka, historyk,
nauczycielka i wykładowca, youtuberka,
blogerka, prelegentka
i organizatorka konferencji; wieloletnia koordynatorka
wymian uczniowskich i projektów
w ramach eTwinning, Erasmus+
oraz Skype; ambasadorka programów edukacyjnych: Wiosna Edukacji, Rok Relacji, Wakelet Community, Flipgrid Eduactor, Microsoft
Educator Expert/Trainer, Lekcje
w sieci; w 2019 r. jako jedna z trzech
pierwszych osób w Polsce uzyskała
tytuł Skype Master Teacher; stale poszukuje wyzwań i inspiracji dla siebie, uczniów oraz nauczycieli.

Wakelet – a free application
that you will love from
the first use
Małgorzata Buszman

Wakelet is more than an application for a computer

or a phone, thanks to which you can systematize,
archive and share documents, links, photos or videos.
It is a dynamically developing community,
gaining more and more members and fans globally.
Wakelet can be used outside school, for example
for preparing a collection of your favourite recipes.
With the help of a code assigned to other people, you can
constantly collaborate, expanding your collections.
Creating an account
To create a free account, log in on the website: https://
wakelet.com. You can also join the Wakelet community
(https://community.wakelet.com) as a Wakelet Community
Member and also become a Wakelet Community Leader or
a Wakelet Community Ambassador. For these three titles,
you need to create your own collections and submit your
application. Participation in the community offers the possibility to
attend numerous webinars, join a Twitter or Facebook group as well as
receive gadgets and take part in contests with attractive prizes.
Creating a collection
Using Wakelet is simple and intuitive. After creating the account,
a frame with a white cross on a green background appears – it means that
you can create a collection, as I wrote before, on every topic. We attach
links, videos, documents or text. We can share this collection, using the
link, with other contributors so that they can edit the content, too.
Wakelet spaces
A very important function
of Wakelet has become the
creation of the so-called
Wakelet spaces. After logging
in, using functions on the left
side, we can create our spaces,
i.e. thematic channels, which
will allow us to organize all
the collections. It is very easy to move a selected collection to the space,
where we also invite members to cooperate and edit the collection,
using a code or a link. How to use Wakelet spaces? Watch a film
available here: https://youtu.be/bTmgBFBcTvE.
Wakelet Immersive Reader
Wakelet is equipped with an immersive reader that allows you to
read not only written texts but also texts from attached links. It is an
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invaluable function in teaching and learning foreign
languages. I tried it during English classes with preschoolers while sending materials to the children.

• real-time work where students can post statements
or photos; I used it during lessons on patriotism
and water consumption (during educational hours
with the world of PAH)
• materials for projects; during the Skype cultural
project, we shared information about Poland:
https://wke.lt/w/s/1f8yhL
• special occassions; I have prepared information
and activities for Indian students for Nelson
Mandela Day: https://wke.lt/w/s/EeITuu
• collection of recipes
• photo collection
• any other collection, according to your needs and
ideas.
Enjoy using Wakelet!


Małgorzata Buszman – English philologist, historian, teacher, lecturer, Youtuber,
blogger, speaker and conference organizer. A coordinator of student exchanges,
eTwinning, Erasmus+ and Skype programs. An ambassador of educational
programs about modern trends in teaching: Spring of
Education, Year of Relation, Microsoft Innovative Educator Expert, Global Learning Mentor, Wakelet Community or Flipgrid Eduactor. In 2019 she was one of
the first three people in Poland with the title of Skype
Master Teacher. Constantly looking for challenges and
inspirations for herself, students and teachers.

Examples of ideas for using Wakelet:
• materials for lessons, including flipped classroom;
I prepared a set of online games and videos about
the Loch Ness Monster
• materials for trainings, conferences and
workshops; I send information quickly and easily
via a link to participants of various offline and
online events

TIK na specjalne zamówienie
Publikacja [dostępna nieodpłatnie pod adresem: https://tiny.pl/7dzqt]
adresowana jest przede wszystkim do nauczycieli i pedagogów – zwłaszcza tych, którzy pracują z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opisano w niej bezpłatne, ogólnodostępne platformy edukacyjne
oferujące interaktywne zasoby do wykorzystania na zajęciach dla wszystkich uczniów, ale również takie, które dają szansę na podniesienie atrakcyjności przekazywanych treści oraz daleko posuniętą indywidualizację
pracy. Autorki omówiły możliwość korzystania z rozmaitych stron internetowych, których edukacyjny pożytek nie wydaje się oczywisty, a także
internetowych generatorów pomocnych podczas tworzenia dostosowanych materiałów dydaktycznych, takich jak: karty pracy, krzyżówki, gry,
wykreślanki czy fiszki. Wiele miejsca poświęcono kwestii zastosowania
metody projektu oraz przykładom dobrych praktyk.
Lektura z pewnością posłuży wzbogaceniu warsztatu pracy zarówno
początkujących, jak i doświadczonych pracowników oświaty – zaprezentowane narzędzia mogą bowiem sprawdzić się w pracy nauczycieli
edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej oraz wielu przedmiotów realizowanych w starszych klasach szkoły podstawowej, a także pedagogów
prowadzących zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i wspierające rozwój
dzieci.
źródło: www.ore.edu.pl

36

