Üdvözlet a Wakelettől
Sziasztok!
A Wakeletnél az emberek állnak a tevékenységeink középpontjában. Emberek nélkül nincs
értelme a technológiának, nincsenek összefüggések a keresési eredményekben, és elvész a
legfontosabb tartalom is.
Az olyan emberek, mint Te, inspirálják a következő generációt, és ez ösztönöz minket arra, hogy
folytassuk a felület építését és finomítását, hogy az a lehető legjobb legyen.
Szeretjük látni, hogy a pedagógusok hogyan kezdték el használni a Wakeletet. Függetlenül attól,
hogy az osztályteremben használod a diákokkal, a szülőkkel való kapcsolattartáshoz vagy a
személyes fejlődésed érdekében, a Hozzád hasonló oktatók mindig kreatív és innovatív módon
használják a Wakeletet. Te adod a folyamathoz az emberi tényezőt.
Ez az e-könyv formájú tanári útmutató csak egy példa a felhasználók kreativitásának,
találékonyságának és tanítás iránti szenvedélyének bemutatására. Nagyon hálásak vagyunk
Johnnak, Seannek, Karlynak, Jennifernek, Randallnak, Scottnak, Paulnak és Claudionak a
nagyszerű munkájukért, mellyel létrehozták ezt az útmutatót.
Ha bármilyen kérdésed van, vagy szeretnél személyes megbeszélést kérni a felület használatával
kapcsolatban, ne habozz kapcsolatba lépni velünk Twitteren a @Wakelet felhasználói fiókkal
vagy e-mailben a support@wakelet.com címen.
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Gázoljunk bele

(Útmutató kezdőknek)

Mi a

?

A Wakelet egy ingyenes felület, amely tartalmak létrehozását és rendszerezését
teszi lehetővé mentés és megosztás céljából. Videókat, cikkeket, képeket,
tweeteket, linkeket menthetsz rá, vagy akár saját szöveget is hozzáadhatsz.
Mentsd el ezt a tartalmat a könyvjelzőidbe, vagy rendezd a kapcsolódó elemeket
egy gyűjteménybe.

Fedezd fel a Wakelet közössége által létrehozott
gyűjteményeket:
wakelet.com/explore

Hozz létre saját gyűjteményt
Szervezd a mentett elemeket lenyűgöző
gyűjteményekbe. Add hozzá saját képeidet,
szövegeidet és rendezd őket úgy, ahogy tetszik.

Ments el tartalmakat az internetről
Ments el cikkeket, videókat, képeket, tweeteket és
nagyjából bármilyen linket, amelyet az interneten
találsz.
Az elmentett elemek privátak, és bármikor
szerkeszthetők.

Oszd meg a világgal
Tartsd privátan gyűjteményeidet, vagy oszd meg
őket a világgal.
A gyűjteményeket beágyazhatod bármely blogba
vagy webhelyre.
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Fiók létrehozása
Hozd létre a fiókodat
Menj az alábbi webhelyre:
https://wakelet.com
Kattints a Sign Up gombra.

Válaszd ezt, ha már valamelyik
meglévő Google, Facebook
vagy Office 365 fiókoddal
szeretnéd folytatni
VAGY
használd az e-mail címedet, és
hozz létre egy jelszót.

Használd felelősséggel!
Olvasd el a Szolgáltatási szabályokat és feltételeket.
Jelöld be a jelölőnégyzetet, hogy elfogadod, majd
kattints a regisztrációra!
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wakelet.com/rules/html

A profilod beállítása
Szánj időt a nyilvános profilod testreszabására!
A nyilvános gyűjteményeid megjelennek a profilodon.
Kattints ide:

Módosítsd a profilképed.
Tölts fel egy képet vagy egy
elmentett avatárt, amelyet
már máshol létrehoztál.

A fejléc képének módosítása.
Feltöltheted a saját képed, vagy
kiválaszthatsz egyet a
könyvtárból.
Kattints az Alkalmaz (Apply)
gombra.

Szerkeszd a nevedet és a
fióknevedet.
Ötlet: Használj olyan
fióknevet, amit más
közösségi médiában is
használsz, például a
Twitteren!

Szerkeszd a bemutatkozásodat.
Légy kreatív! Oszd meg, mi a
szereped az oktatásban.
Oszd meg a történetedet. Oszd
meg az érdeklődési területeidet.
Adj hozzá linkeket webhelyekhez
és közösségi médiához.

Fejezd be a
szerkesztést ide
kattintva:
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A saját

oldalad

Vessünk egy pillantást a Wakelet oldalunkra. Ez az a nyitóoldal, amit látsz, ha
bejelentkezel a Wakelet fiókodba.
A Könyvjelzők az összes elem, amelyet
valaha a Wakeletben elmentettél. Itt
kereshetsz, szerkeszthetsz, törölhetsz vagy
menthetsz könyvjelzőt egy gyűjteménybe.

Mivel Wakeletben dolgozol, mindig
könnyedén visszatérhetsz a
kezdőlapra, vagy megnézheted
nyilvános profilodat.

Itt láthatod az összes elkészült
gyűjteményedet. Válogathatsz köztük a
létrehozásuk, frissítésük vagy elnevezésük
alapján.

Gyorsan ellenőrizheted és módosíthatod
gyűjteményed láthatóságát az ikonra
kattintással. A választási lehetőségek:
Nyilvános, Nem listázott vagy Privát.
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A Csoportgyűjtemények az a
szakasz, amely megmutatja azokat a
gyűjteményeket, amelyekbe csak
közreműködőként adtak hozzá.
Először el kell fogadnod a
közreműködői meghívást. Ezt
megteheted egy e-mailes
megerősítéssel vagy az
együttműködési kód hozzáadásával.
Az együttműködési lehetőségekkel
kapcsolatban a 12. oldalon találsz
további információkat.

Gyűjtemény létrehozása
Létrehozhatsz egy Wakelet gyűjteményt öt egyszerű lépésben!
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A kezdőoldalon kattints a

Create a new collection
mezőre.

Adj címet és leírást a
gyűjteményednek. Adj hozzá
borítóképet és háttérképet.
Kép hozzáadásához kattints az Add a
background image elemre. Használj
saját képet vagy válassz az
Unsplash.com gyűjteményéből.

Adj hozzá forrásokat a Wakelet
gyűjteményedhez. Kattints az egyes
ikonokra, ha linket, tweetet, YouTubevideót, képet, könyvjelzőket, PDF
dokumentumokat vagy Google Drive
fájlokat akarsz hozzáadni, vagy írd be a
saját szövegedet. További linkeket
vehetsz fel a zöld pluszjelre kattintva.
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Gyűjtemény létrehozása
4
Kattints a Media view elemre, hogy
megváltoztathasd a Wakelet gyűjtemény
megjelenését. (Média nézet, Kompakt nézet
vagy Rács nézet)

Válaszd ki az új gyűjteményed
hozzáférhetőségét. A láthatóság érdekében
válaszd a Nyilvános, Nem listázott vagy a
Privát lehetőséget. Ezután kattints a Save and
exit (Mentés és kilépés) elemre, hogy a
gyűjteményed élővé váljon.
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A Mentés és kilépés
után elérhető a
gyűjteményed.

Menő gyűjtemények:
Brandi Reams rengeteg
gyűjteményt készített
és osztott meg:
osztályteremben és a
szakmai fejlődésben
felhasználható
forrásokat.
Brandi óvónő és Wakelet
Nagykövet.
Érdemes
követni őt a
Wakeleten.

wakelet.com/@BrandiReams
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Nyilvános gyűjtemények a profilodon
Amikor közzéteszel egy nyilvános gyűjteményt, akkor ez látható lesz a
profiloldaladon. Ezután gyűjteményeidet különböző kategóriákba rendezheted.
Először kattints ide:
Aztán ide:

Görgess lefelé a nyilvános gyűjtemények
megtekintéséhez. Ezek alaphelyzetben nincsenek
kategóriákba besorolva.

Adj hozzá egy
kategóriát!
Tekintsd ezeket
mappacímkéknek.

Ezután vidd az
egérmutatót az egyes
gyűjtemények fölé, és
válaszd ki a megfelelő
kategóriát.

Húzással is áthelyezheted a
gyűjteményeket a kívánt
mappába.

Végül görgess
vissza a lap
tetejére és
kattints ide:
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Megosztási lehetőségek
Többféle módon megoszthatod Wakelet gyűjteményed a világgal az
alsó menü segítségével.
Beágyazás gomb
Megosztás gomb
●
●
●

Megosztás közösségi
médián keresztül
QR-kóddal
Rövidített link
segítségével

A beágyazás gomb lehetővé
teszi egy gyűjtemény
beágyazását a webhelyedre
vagy a blogodra.
Testreszabhatod a
megjelenést, hogy a legjobban
megfeleljen a webhelyed
stílusának!

Virtuális tantermek
Lehetővé teszik a gyűjtemények
hozzáadását a következőkhöz:
● Feladat
● Közlemény
● Kérdés
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Értesítés gomb

A … menü

Tudasd másokkal, hogy
beillesztetted tweetjüket a
gyűjteményedbe. A gyűjteményedre
mutató link is megosztásra kerül.

Ne felejtsd el a láthatósági
opciókat (nyilvános vagy nem
listázott) beállítani a
megosztáshoz.

Kapaszkodjunk
(Szintlépés)

a tanteremben
Íme néhány példa arra, hogyan jelenhet meg a tartalmak
gondozása az osztálytermi munkában. Ha részletesebben
érdekel, olvasd el Paul West teljes blogbejegyzését
(bit.ly/2CU3cIf). Mindegyik mellékelt link mögött egy
példagyűjteményt találsz (vagy egyszerűen csak
kattints az ikonokra).

Dokumentáld a folyamatos
előrehaladást oly módon, hogy
hivatkozásokat mentesz el a
Wakelet gyűjteménybe.

wke.lt/w/s/3UrjA

Gyűjtsd össze a kutatási
eredményeket és az elkészült
anyagokat egy
tehetséggondozó projekthez.

wke.lt/w/s/Yj0vq

Hozz létre multimédiás
anyagot a HyperDoc
rendszerhez a Wakelet
használatával.

wke.lt/w/s/8RHhA

wke.lt/w/s/DA9T5

Gyűjts digitális
szabadulószobákat, vagy
használd a Wakeletet saját
játék létrehozásához.

wke.lt/w/s/UIbch

Hozz létre gyűjteményt a
személyre szabott tanulási
útvonalak támogatására.

wke.lt/w/s/8y9Tq

Készíts Google Earth túrákat
diákjaid számára, hogy témák
alapján választhassanak
közülük.

Gyűjtsd össze egy olvasmány
vagy könyv feldolgozásához
használható tevékenységeket
egy Wakeletre.

wke.lt/w/s/Ixqt1

wke.lt/w/s/Rx3NB

Mutasd meg a szülőknek az
osztály legfontosabb
tevékenységeit és alkotásait.

wke.lt/w/s/LCSYs
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Gyűjts össze anyagokat egy
Wakeletre a projekt alapú
oktatáshoz.

Gyűjts össze oktatóvideókat,
érveléseket egy témával
kapcsolatban, vagy hozz létre
sajátot.

wke.lt/w/s/rxVWO

Együttműködés

tel

A közös gyűjtemény létrehozásának folyamata a Manage Contributors (Közreműködők
kezelése) gombra kattintással kezdődik, amely lehetőség minden gyűjteményednél
megjelenik mentés után.

A Via name or email opcióval
meghívhatsz közreműködőket e-mailben,
vagy felvehetsz olyanokat, akiket követsz
a Wakeleten.

A Via shareable link or code opció alatt
megosztható link, QR-kód vagy
szöveges kód van.

Közreműködők megtekintéséhez
és eltávolításához használd a
Manage contributors menüpontot.
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Csatlakozás közös gyűjteményhez
Nincs szükség saját fiókra ahhoz, hogy szerkesztőként csatlakozz egy gyűjteményhez!
Így csatlakozhatsz egy közös gyűjteményhez Wakelet-fiókkal vagy anélkül.
Van kódod? Így járulhatsz hozzá egy
gyűjteményhez Wakelet-fiók nélkül.
Menj a www.wakelet.com webhelyre és
a lap tetején válaszd az “Enter Code”
gombot.

Írd be a közreműködői kódot, majd
kattints a Join gombra.
Írd be a neved, majd kattints az Add
gombra.

Most már Te is adhatsz hozzá
tartalmakat a gyűjteményhez.

Már van fiókod? Így csatlakozhatsz egy
gyűjteményhez.
Jelentkezz be a fiókodba, és válaszd a
bal oldali menüben a Group collections
(Csoportgyűjtemények) lehetőséget.

Kattints a Join Collection gombra.
Írd be a közreműködői kódot, majd
kattints a Join gombra.

Egy gyűjteményhez csatlakozhatsz
linken keresztül is, amelyet valaki
megosztott veled e-mailben vagy más
módon. Kattints a linkre, és kövesd az
utasításokat.
Új linkre vagy kódra van szükséged?
A közreműködők kezelése menüben válaszd az Invite
Contributors (Közreműködők meghívása) elemet, majd
kattints a Via shareable link or code opcióra.

Kattints az alábbi gombra. Ez új kódot hoz létre, és a régi
kódot használhatatlanná teszi.
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Chrome bővítmény
Bármely weboldalon egyszerűen
kattints a bővítmények sávján a W
ikonra, hogy Wakelet könyvjelzőként
elmentsd. Megjelenik egy menü,
ahol lehetőséged van az új
könyvjelző mentésére. Mentés előtt
szerkesztheted a címet és a leírást.
Használd a keresősávot, ami segít
gyorsabban megtalálni a szükséges
gyűjteményt, vagy hozz létre egy újat
ebből a menüből.

Miután hozzáadtad a bővítményt, minden tweetnél
látni fogsz egy W betűt, hogy ha szükséged van rá,
mindössze két kattintással könnyedén felvehesd
azt a gyűjteményedbe. Ne hagyd, hogy
elvesszenek a nagyszerű ötletek és források!

Arra is van lehetőséged, hogy a Wakeletet az „Új lap” alapértelmezett oldalává tedd,
amely gyors hozzáférést biztosít a gyűjteményekhez, valamint egyetlen kattintással
készíthetsz gyűjteményt a jelenlegi nyitott lapokról, vagy húzással a nyitott lapokat a
már meglévő gyűjteményekbe helyezheted. A gyűjteményeket válogathatod
létrehozásuk, frissítésük vagy nevük alapján.
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A

Ha találtál valamit,
amit el akarsz menteni,
érintsd meg a
megosztás ikonját.

Görgess, míg
megtalálod a kívánt
gyűjteményt vagy
hozz létre újat.
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app

Válaszd a
“Megosztás itt”
opciót.

Érintsd meg azt a
gyűjteményt,
amelyikbe szeretnéd,
hogy el legyen
mentve a választott
tartalom.

-en

Válaszd ki a
Wakelet appot.

Mentsd el és
folytasd, ahol
abbahagytad.

A

Ha találtál valamit,
amit el akarsz
menteni, érintsd
meg a megosztás
ikonját.

Görgess, míg
megtalálod a kívánt
gyűjteményt vagy
hozz létre újat.

app

Válaszd a
“Megosztás itt”
opciót.

Érintsd meg azt a
gyűjteményt,
amelyikbe szeretnéd,
hogy el legyen
mentve a választott
tartalom.

on

Válaszd ki a
Wakelet appot.

Mentsd el és
folytasd, ahol
abbahagytad.
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Apprandi
Apprandiról (Appsmashing) akkor beszélhetünk, ha valamit létrehozunk egy alkalmazásban, majd
átvisszük azt egy másik alkalmazásba. A Wakelet TÖKÉLETES erre! A digitális alkotások
megosztásának lehetősége végtelen. A választás a Tiéd, használj különféle alkalmazásokat, hogy új
élményeket fedezhess fel! Az alábbiakban bemutatunk két nagyszerű alkalmazásintegrációt,
amelyeket a Wakeletben használhatsz.

+
goo.gl/P76ZBh

A Wakelet összeállt a Flipgriddel,
hogy biztos legyen benne, hogy
amikor csatolsz egy linket egy
Flipgrid videóhoz, az be lesz
ágyazva és lejátszható lesz
közvetlenül a Wakeletben. Ahhoz,
hogy kihasználhasd ezt a funkciót,
másold és illeszd be a „Share with
families” hivatkozást a grid admin
oldalán található bármelyik Flipgrid
válaszról.

+
Szeretnél videót hozzáadni egy gyűjteményhez? Rendkívül
egyszerű ez most, hogy a Wakelet és a Screencastify
teljesen integrálva vannak. Feltétlenül nézd meg az alábbi
forrásokat: egy Wakelet gyűjtemény, amely a Screencastify
integrációjának beállításáról szól, valamint Stella Pollard
blogbejegyzése, ahol remek ötleteket ad arra, hogyan lehet
ezt a két appot összekötni.
Screencastify Blog:
Szereplés és válogatás: Stella
Pollard gondolatai az új
Screencastify+Wakelet
integrációról

Wakelet gyűjtemény:
Screencastify
használata Wakelettel

Stella
oktatástechnológiai
koordinátor és
Wakelet Nagykövet

goo.gl/6TvyD2q
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goo.gl/wBJqQq

Szörföljünk
(Források)

megosztása másokkal
Olyan forrásokat keresel, amelyeket megoszthatsz kollégáiddal,
vagy esetleg bemutatnád a Wakeletet egy konferencián? Ezek a
források és ez az e-könyv együtt segíthetnek másoknak is a
Wakelet hullámainak meglovaglásában.
Használd ezt az összeállítást, amelyet Karly és Paul
West készített, a Wakelet bevezetéseként vagy saját
tempóban végezhető szakmai továbbképzés
eszközeként. Ez a HyperDoc megismerteti az
olvasókkal a Wakeletet, a tartalom fontosságának
szerepét, a Wakelet fiók létrehozását és még
számos egyebet.
bit.ly/2FcCeNn

Bemutatnád a Wakeletet?

bit.ly/2UVA7ln

Nézd meg ezeket a diákat,
amelyek 4 egyszerű
lépésben magyarázzák el a
Wakelet használatát.

A Wakelet egyik szuperhőse, Stephanie Howell
alakította át ezt a csodálatos gyűjteményt, amely
segítségével szakmai továbbképzések során
bemutathatod a résztvevő kollégáknak a Wakeletet.
A gyűjteményt megoszthatod azokkal a kollégákkal is,
akik csak most kezdik el használni a Wakeletet.
wke.lt/w/s/TA8wd
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Blogposztok és útmutatók
A Wakelet közösség tagjai
folyamatosan megosztanak
tippeket, trükköket és forrásokat
személyes blogoldalaikon vagy a
Wakelet hivatalos blogján.
Nézd meg ezt a Wakelet
gyűjteményt, hogy még több
hozzászólást láthass az itt kiemelt
témák mellett! Ahogy további
publikációk megjelennek,
hozzáadjuk őket a gyűjteményhez.

wke.lt/w/s/AXuGJ

Tudtad, hogy a Wakeletnek van egy
teljes YouTube-lejátszási listája
„hogy csináld” videókból, melyek
segítségével elkezdheted a Wakelet
használatát?
A lejátszási lista videókat tartalmaz
a gyűjtemények létrehozásától a
Screencastify Wakelettel való
használatáig. Nézd meg őket!

goo.gl/BkdL7E
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A

közösség

(Légy te is Szuperhős)

Készen állsz a #WakeletHullám meglovaglására? Csatlakozz a Wakelet
közösségéhez! A Wakelet közösség tagjaként elsőként kaphatod meg a frissítéseket,
mint például az új funkciókhoz való hozzáférést, megoszthatod ötleteidet a Wakelet
csapatával és exkluzív jutalmakban részesülhetsz!

Közösségi Tag
1. szint

Kezdd meg utazásodat Wakelet Szuperhősként!
Közösségi Tagként lehetőséged lesz:
〜 Elmondani a véleményed a tervezett új
funkciókról
〜 Megjelenés előtt tesztelni az új funkciókat
〜 Exkluzív háttérinformációkat kapni
〜 Közvetlenül elérni a Wakelet csapatát
〜 Hozzájutni néhány Wakelet aprósághoz,
mellyel megköszönjük a segítséged és a
támogatásod

Iratkozz fel itt: goo.gl/bfwpvK

Nagykövet
2. szint
Lehetőséged lesz arra, hogy szakértővé válj a
Wakelet használata és a tartalommenedzsment
területén, képezz más felhasználókat és
hivatalosan képviselj minket.
Nagykövetként a következőkhöz juthatsz hozzá:
〜 A közösségi tagság minden előnye
〜 Online elismerés
〜 Képzés a Wakelet csapatától
〜 Exkluzív Wakelet apróságok Neked vagy
azoknak, akiket megjutalmaznál
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Hallgasd meg a szakértőket!

Van néhány szakértőnk, akik meg akarják
osztani Veled tudásukat!
Nézd meg ezt a Wakeletet, ahol tippeket és
használati ötleteket ismerhetsz meg.
wke.lt/w/s/garvk

Fogd a szörfdeszkád és csetelj!

Csatlakozz a Wakelet közösség tagjaihoz és azon
belül is, a havi Twitter-chathez.
Feltétlenül kövesd Kristinát a Twitteren, így nem fogsz
lemaradni egy beszélgetésről sem.
(Jelenleg minden hónap 2. csütörtökén van.)
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Felhasználási feltételek
Ezt az e-könyvet azzal a szándékkal hoztuk létre, hogy
letöltsd és/vagy kinyomtasd és megoszd. Szabadon
megoszthatod kollégáiddal.
Az e-könyv és a benne szereplő források megosztásakor
kérjük, add meg az eredeti alkotó adatait.
A Wakelet logót és a Robot ikont a Wakelet hozta létre, és
engedélyükkel használtuk őket.
Felhasznált ikonok forrása:
● Ocean: BomSymbols (https://thenounproject.com)
● Hang Loose: Trevor Tarczynski (https://thenounproject.com)
● Wave: Oleksandr Panasovskyi (https://thenounproject.com)
● Ebook: Creative outlet (https://thenounproject.com)

Ezt a dokumentumot szabadon:
Megoszthatod — másolhatod és terjesztheted a művet bármilyen módon vagy
formában
Átdolgozhatod — származékos műveket hozhatsz létre, átalakíthatod és új
művekbe építheted be
A jogosult nem vonhatja vissza ezen engedélyeket, míg betartod a licenc
feltételeit.
Az alábbi feltételekkel:
Nevezd meg! — A szerzőt megfelelően fel kell tüntetned, hivatkozást kell
létrehoznod a licencre és jelezned, ha a művön változtatást hajtottál
végre. Ezt bármilyen ésszerű módon megteheted, kivéve oly módon, ami azt
sugallná, hogy a jogosult támogat téged vagy a felhasználásod
körülményeit.
Ne add el! — Nem használhatod a művet üzleti célokra.
Így add tovább! — Ha feldolgozod, átalakítod vagy gyűjteményes művet
hozol létre a műből, akkor a létrejött művet ugyanazon licencfeltételek
mellett kell terjesztened, mint az eredetit.
Nincsenek további megkötések — Nem szabhatsz meg más jogi
vagy technológiai korlátozásokat, melyek megakadályoznának bárkit abban,
hogy ezen licenc által engedélyezett bármely tevékenységeket folytassák.
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