
 

Poniżej prezentujemy materiały przygotowane i zaprezentowane 

przez Panią Joannę Podwińską na spotkaniu Sieci w dniu 19.10.2021 

roku. 

Dodajemy także prezentację opracowaną przez Panią dr Monikę 

Mazur – Mitrowską. 

 

MAPA KARIER 

https://mapakarier.org/inspirations/doradztwo-zawodowe 

 

➢ Youtube 

https://www.youtube.com/results?search_query=mapa+karier+zawodowy+stream 

https://www.youtube.com/c/MapaKarier/playlists 

 

Inne strony z zasobami dla doradców zawodowych 

https://sp6swidnica.edupage.org/ 

 

https://doradztwoszkolne.pl/?promo=DQAQ0001M&utm_source=email_wew&ut

m_campaign=dq-poznaj-miesiecznik-doradztwa-zawodowego-szkoly-podstawowej-

v2&utm_medium=email&utm_term=new_oswiata_pedagogika&cid=KM1CUV&uid

=zaBY1&lin=m_463381 

 

Aplikacje/narzędzia do pracy: 

 

Kahoot -  https://kahoot.com/schools-u/ 

➢ „użytkownicy mogą tworzyć własne quizy przeznaczone do wykorzystania 

przez innych użytkowników.” 

Mentimeter - https://www.mentimeter.com/ 

➢ służy m.in. „do tworzenia prezentacji z informacjami zwrotnymi w czasie 

rzeczywistym.” 
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➢ Jak wykorzystać Mentimeter do tworzenia interaktywnych ćwiczeń? - 

https://www.youtube.com/watch?v=evf3CsYN0mg 

 

Padlet - https://padlet.com 

➢ „Padlet jest wirtualną tablicą . Głównym  jej zadaniem jest możliwość 

gromadzenia w jednym miejscu różnego rodzaju materiałów cyfrowych 

w ramach tematu określonego przez prowadzącego. Strona posiada polską 

wersję językową i wymaga rejestracji użytkownika. 

W wersji podstawowej padlet jest bezpłatny dla użytkownika, jednakże 

z ograniczeniami dotyczącymi liczby tworzonych padletów, ustawieniami 

prywatności, miejscem na dysku i możliwością zarządzania dostępem dla 

innych.” 

https://padlet.com/informatyka207/7x5ej0ziz43kukn9 

https://padlet.com/informatyka207/hbwxt7bpkvscmfmo 

➢ instrukcja obsługi, jedna z wielu dostępnych w Internecie np. na youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=JSImVHpcaj8 

https://nowoczesnenauczanie.edu.pl/narzedzia/padlet/ 

 

Jamboard - https://jamboard.google.com 

➢ cyfrowa tablica interaktywna, jedna z wielu aplikacji Google 

 

Wordwall - https://wordwall.net/play/2323/331/450 

https://wordwall.net/pl  

➢ „prosty sposób tworzenia własnych materiałów dydaktycznych: ćwiczenia, 

testy, łączenie w pary, gry słowne, koło fortuny i wiele więcej.” 

W wersji bezpłatnej ograniczona jest możliwość tworzenia własnych 

materiałów, można natomiast bez limitów korzystać z udostępnionych przez 

innych prac.   

➢ https://wordwall.net/pl/community 

 

Genially – https://genial.ly/ 

➢ popularna platforma do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści 

https://www.superbelfrzy.edu.pl/glowna/genially-genialne-narzedzie-na-czas-

edukcji-zdalnej-i-nie-tylko/ 
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https://view.genial.ly/5e971c12898eea0db714a042/presentation-moje-

ograniczenia?fbclid=IwAR2rMFMCWH81fKwqvt0DnoKIBWbQH79SfPIvvnCf9FoH

2Zv3DGy01dPEJvA 

https://view.genial.ly/5eb297beb68c5b0da426c089/presentation-co-to-jest-

rynek-pracy-cz1 

https://view.genial.ly/5ebafceb77d4b10dac4ca264/interactive-content-rynek-

pracy-2 

 

Sway – https://sway.office.com 

https://sway.office.com/LAtdAbsmkWGTb2yn?ref=Link 

➢ „część pakietu Microsoft Office, pozwala na łączenie tekstu i mediów w celu 

stworzenia prezentacji internetowej lub stron internetowych.” 

 

Lino.it - https://en.linoit.com/ 

➢ tablica interaktywna 

 

Nearpod -  https://nearpod.com/ 

➢ genialne narzędzie do tworzenia interaktywnych lekcji 

➢ „Zasoby i aktywności na platformie Nearpod - krok po kroku z panią FloBo”: 

https://www.youtube.com/watch?v=jC1nhOeMaJg 

 

 

Wakalet - https://wakelet.com/ 

O wakalet:  

https://tiknatak.edu.pl/index.php/wakelet-instrukcja/ 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdz1CI3Bjrw 

https://www.youtube.com/watch?v=4mAOgSj_kLo 

https://etwinning.pl/wakelet-wszystko-w-jednym-miejscu/ 

https://wakelet.com/wake/gBkWfsBqajCh2z7yjhYkH 

https://wakelet.com/wake/E5RhZwRGuW3Ze7Pdm287v 
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