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Jak będzie wyglądała edukacja 

za kilkadziesiąt lat?



https://wordart.com

Niech będzie to podróż, po której nie tylko zostaną wspomnienia, ale 

również wiedza, kompetencje, umiejętności, relacje…

Dziś dla nas to najważniejszy  

projekt. 



Dzisiejsza szkoła funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż jeszcze
kilka lat temu. Zmiany są konieczne.
Bez nich nie będziemy mogli przygotować uczniów do życia

w nowoczesnym świecie.

Collage Maker (aplikacja na telefon)

https://www.canva.com/pl_pl/edukacja





https://www.canva.com/pl_pl/edukacja

https://app.genial.ly/

https://www.canva.com/pl_pl/edukacja
https://app.genial.ly/


Co to jest PADLET?

Jest to aplikacja, często nazywana wirtualną tablicą, która umożliwia

gromadzenie w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych.

Zamieszczamy:
- zdjęcia,
- filmy,
- linki do stron,
- pliki
- teksty,
- nagrania ekranu, 
- dźwięki,
- wspólnie stworzone materiały.

Zgromadzone materiały możemy grupować w tematyczne zasoby, dzielić się nimi 
poprzez udostępnienie linku.



Wirtualna tablica jest dostępna pod adresem padlet.com.
Aplikacja mobilna dla systemu Android oraz iOS.

Oferta

https://pl.padlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
https://apps.apple.com/us/app/padlet/id834618886


Wirtualna tablica jest dostępna pod adresem padlet.com.
Aplikacja mobilna dla systemu Android oraz iOS.

https://pl.padlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
https://apps.apple.com/us/app/padlet/id834618886


REJESTRACJA

Aplikacja na telefon dostępna w sklepie Play

Wirtualna tablica jest dostępna pod adresem pl.padlet.com.
Aplikacja mobilna dla systemu Android oraz iOS.

https://pl.padlet.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wallwisher.Padlet
https://apps.apple.com/us/app/padlet/id834618886


Zaczynamy…



Zaczynamy…

Strona startowa: tworzymy Padlet. 

Szablony



Mój PADLET



Mój PADLET



Wygląd i wykorzystanie

Tworzymy opowiadania
Kreatywne pisanie, współpraca

„Poznajemy się” 
Nasi partnerzy z projektu eTwinning

Gromadzenie zasobów



W klasie, szkole, domu...

Nauka zdalna



Padlet w szkole w klasie
Przykłady:

▪ Przestrzeń do gromadzenia materiałów- także tych projektowych.
▪ Zbiór, baza ciekawych artykułów, zdjęć, cytatów itp.
▪ Miejsce do zbierania opinii, ewaluacji zajęć (gwiazdki, komentarze).
▪ Interaktywna tablica z linkami do wspólnych działań projektowych.
▪ Biblioteka dla nauczycieli i uczniów (dzielenie się zasobami).
▪ Miejsce do tworzenia zbiorów, pomysłów, projektów. 
▪ Wspólne rysowanie.
▪ Pisanie kronik, pamiętników.
▪ Nagrywanie wypowiedzi i publikowanie.
▪ Tablica ogłoszeń.

Niezastąpiony przy wspólnym planowaniu zadań. (oś czasu)
I wiele innych.



Dużym atutem tego narzędzia jest łatwość udostępniania projektów           
w mediach społecznościowych, osadzania go bezpośrednio na stronach 
internetowych.

https://cdnkonin.pl/materialy_edukacyjne/101_2020_04_28_padlet/padlet.pdf

Bez rejestracji dla uczniów, 

rodziców…

https://pixabay.com



“To, jak angażujemy się w edukację 

przyszłych pokoleń, zadecyduje o świecie,

w  jakim będziemy żyć”.
Konrad Ciesiołkiewicz / Prezes Fundacji Orange



Dziękuję za uwagę. 
Zapraszam do kontaktu
jk10joanna@gmail.com


