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Zakładanie konta w aplikacji Genial.ly 

 

1. Wchodzimy na stronę: https://genial.ly/ 

2. Klikamy w napis Sign up (prawy górny róg ekranu). Po pojawieniu się formularza rejestracji 

wpisujemy potrzebne informacje. 

W polu email podajemy swój adres email.  

W polu password wpisujemy hasło, którym będziemy się posługiwać podczas logowania        

w aplikacji. 

W polu confirm password jeszcze raz wpisujemy ustalone hasło. 

Następnie zaznaczamy napis „I have read and accept the terms of use and privacy policy of 

Genially”. Aby potwierdzić rejestrację wciskamy przycisk Sing up. 

 

UWAGA: W aplikacji można się również zarejestrować korzystając z innych używanych przez 

siebie kont, np. Google, Facebook, Twitter. W tym celu należy wskazać odpowiednie konto.            

Na potrzeby realizacji kursu zalecany jest sposób rejestracji wskazany w samouczku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Po kliknięciu przycisku rejestracji aplikacja odeśle nas do strony z napisem Choose your 

sector, z poziomu której należy wybrać opcję, która określa preferencje użytkownika               

w zakresie korzystania z aplikacji. Z sektora Education proszę wybrać jedną z wymienionych 

opcji: 

- Primary Education (nauczyciele szkół podstawowych), 

- Secondary Education (nauczyciele szkół średnich), 

- Higher Education (nauczyciele szkół wyższych), 

- e-learning. 

Po dokonaniu wyboru jednaj z opcji, proszę kliknąć w napis Next. 

 

https://genial.ly/
https://genial.ly/terms
https://genial.ly/privacy


Kurs eTwinning „Tydzień z Genial.ly” 

 

    

Strona 2 z 3 

 

 

 

 

4. Aplikacja przekieruje nas na stronę z poziomu której należy określić swój profil (Choose your 

profile). Proszę kliknąć w napis Teacher. 

 

5.  Na koniec należy potwierdzić podane podczas rejestracji informacje poprzez kliknięcie w 

napis: Accept and continue. 
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6.  Aplikacja odeśle nas do pulpitu, z poziomu którego możemy wybrać narzędzie do 

tworzenia naszych materiałów. 

 

Spis dostępnych narzędzi: 

presentation – prezentacja 

dossier & report – dossier i raport 

learning experience – doświadczenie wynikające z nauki 

gamification – gamifikacja 

interactive image – interaktywny obraz 

horizontal infographic – infografika w układzie poziomym 

vertical infographic – infografika w układzie pionowym 

guide – przewodnik 

video presentation – prezentacja  

personal branding – marka osobista 

social – społeczność 

story – opowiadanie 

 

UWAGA: 

Na potrzeby realizacji kursu wykorzystane zostaną następujące narzędzia: presentation,  

learning experience, vertical and hotizontal infographic, interactive image. 

 

 


