
Uczestnictwo w kursie e-learningowym 

 
Wymuszony tryb nauki zdalnej w poprzednich latach sprawił, że wiele osób nawet nieświadomie 
zapoznało się z zasadami nauki w trybie e-learningowym. 
Do nauki wykorzystywane są technologie informatyczne. Nie ma konieczności bezpośredniego 
kontaktu z nauczycielem. 
Uczeń po zalogowaniu się na określone konto, ma możliwość odszukania materiałów do nauki. Mogą 
być tam umieszczone przez nauczyciela w różnych formach, np. za pomocą pliku pdf, prezentacji 
multimedialnej, filmu, czy gry dydaktycznej.  
Uczeń powinien się z tym materiałem zapoznać w określonym czasie,a następnie rozwiązać polecone 
zadania lub testy. 
Typowym przykładem narzędzia wykorzystywanego do e-learningu jest zintegrowana platforma 
edukacyjna: e-Podręczniki (https://zpe.gov.pl/). 
 

 
 
W szkole wykorzystywana jest do komunikacji między uczniem, a nauczycielem platforma Teams, 
jako jedno z narzędzi Microsoft Office365. 
Aby się dostać na tę platformę, nalezy się zalogować po wprowadzeniu adresu: 
https://portal.office.com  
Login i hasło każdy uczeń otrzymuje od nauczyciela informatyki w szkole. 
Po zalogowaniu uczeń otrzymuje dostęp do wielu narzędzi, które są na ogół płatne dla 
indywidualnego użytkownika, np. on-line’ową wersję Worda, Excela, PowerPointa, Outlooka, 
SharePointa, Sway, Forms, OneNote, OneDrive, czy Teams. 
 

https://zpe.gov.pl/
https://portal.office.com/


 
 
Przy próbie wejścia do aplikacji Teams, będzie wymagane uwierzytelnienie identyczne jak do 
platformy Office365. 
Pracując na komputerze, użytkownik ma możliwość pobrania aplikacji systemu Windows. 
Po uruchomieniu platformy Teams, każdy uczeń będzie miał przydzielone określone zespoły, w 
zależności od nauczyciela prowadzącego i listy przedmiotów realizowanych w danej klasie. 

Po wybraniu zespołu, będzie mógł m.in.  dokonać wpisu, który zobaczą pozostali członkowie zespołu, 
będzie mógł skorzystać z materiałów umieszczonych przez nauczyciela po wybraniu zakładki Pliki, 
będzie mógł wykonać zadania, korzystając z zakładki o takiej nazwie. 
Do pracy zdalnej z uczniem wykorzystuje się też narzędzia Google, z któ®ych można skorzystać po 
wybraniu dysku wirtualnego: 

 
Do wyboru jest np. dokument Google, arkusz Google, prezentacja Google, formularz Google,  czy 
rysunek Google, standardowe dokuementy, podobne, jak w pakiefie Office:  



 
 
W pracy zdalnej można też skorzystać z wielu innych narzędzi dostępnych w internecie, np.: 
- www.clickmeeting.com  
- www.zoom.us  
- www.popplet.com  
- www.linoit.com  
- www.classroomscreen.com  
- www.answergarden.ch  
- www.mentimeter.com  
- Word Cloud: www.vizzlo.com  
- www.kahoot.com  
- www.quizizz.com  
- www.wheeldecide.com  
- www.classtools.net  
- www.mozaweb.com  
- www.pl.khanacademy.org  
- www.learningapps.org  
- www.wordwall.net  
- www.mindmeister.com  
- www.bubbl.us  

- www.juniormedia.pl  
- www.mystorybook.com 
  
Zadanie:  
Utwórz dowolny dokument w Google i zaproś do jego współredagowania kolegów lub koleżanki. 
Wykonajcie zdalnie własny projekt, którego tematem będą Wasze wspólne zainteresowania. 
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