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W zakładceMoje kontomożesz:

przejrzeć kursy, w których bierzesz udział

sprawdzić polecane dla Ciebie kursy

pobrać swoje certyfikaty

Możesz stworzyć trzy rodzaje grup:

dla uczniów anonimowych, tj. tych, którzy nie ukończyli 16 r.ż. i dla których musisz wygenerować loginy
i hasła;
dla uczniów nieanonimowych, tj. tych którzy swoje konta na platformie zakładają samodzielnie;

"

Możesz przejrzeć wiadomości w folderach
Odebrane iWysłane, a także wysłać nową
wiadomość.

O nowej wiadomości poinformuje
Cię dzwoneczek powiadomień.

Aby wysłać nową wiadomość, najpierw
wybierz jej odbiorców – grupę, wiele grup
lub konkretnych uczniów.

Następnie wpisz temat
oraz treść wiadomości
i kliknij przyciskWyślij.
Gotowe!

mieszane" – zarówno dla uczniów anonimowych i nieanonimowych

Przejdź do zakładkiMoje konto/Moi uczniowie.
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Kliknij przycisk Nowa grupa.
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Pobierz imienny certyfikat
potwierdzający udział w szkoleniu.

Krok 3.

Krok 4.
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Podaj imię, nazwisko, e-mail, hasło, wybierz
typ użytkownika (nauczyciel).

Podaj dane szkoły (województwo, miejscowość,
nazwę szkoły).

Aktywuj konto. Kliknij w link aktywacyjny
przesłany na podany e-mail.

Zaznacz potrzebne zgody i potwierdź,
że nie jesteś robotem.

W zakładce Kursy wybierz kategorię kursu
i szkolenie. Na platformie masz dostęp do ponad
200 kursów w 14 kategoriach – przeznaczonych
zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów szkoły
podstawowej i ponadpodstawowej.

Skorzystaj z udostępnionych e-materiałów:
wykładów, filmów instruktażowych,
prezentacji, fiszek, zeszytów
dydaktycznych. Zgłębiaj swoją wiedzę
i wykorzystaj kursy do wyjaśniania uczniom
różnorodnych zagadnień.

STWÓRZ GRUPĘ UCZNIÓW
I RAZEM ODKRYWAJCIE

ŚWIATWIEDZY4

5 WYSYŁAJ WIADOMOŚCI
DO SWOICH UCZNIÓW
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Aby stworzyć grupę, podaj jej nazwę. Wpisz także liczbę
uczniów – TYLKO w przypadku grupy dla uczniów
anonimowych (tutaj podaj liczbę wszystkich uczniów)
i grupy mieszanej (tutaj podaj wyłącznie liczbę uczniów
anonimowych). Następnie kliknij Dodaj grupę.

Pobierz listę nowych członków
spośród uczniów zarejestrowanych
na portalu. Prześlij im wygenerowane
identyfikatory.
Uwaga: listę haseł możesz pobrać
tylko raz!

Zarządzaj grupąMoi uczniowie.
W każdej chwili możesz edytować członków grupy –
dodawać lub usuwać uczniów z listy oraz (w przypadku
uczniów anonimowych) edytować nazwy użytkowników.
Możesz też tworzyć nowe grupy i usuwać stare.
Pobieraj raporty dotyczące postępów
edukacyjnych swoich uczniów i planuj ich
dalszą naukę.

Rozwiąż test.

Przewodnik dla nauczyciela po

W zakładceMateriały znajdziesz bibliotekę publikacji oraz dodatkowych wykładów wideo, m.in. na temat
bezpieczeństwa w sieci oraz programowania.

PAMIĘTAJ!
Jeśli Twoi uczniowie nie mają jeszcze 16 lat, wygeneruj ich loginy i hasła. Starsi uczniowie sami zakładają swoje
konta na platformie.

Możesz wysłać wiadomość tylko do uczniów przypisanych do Twoich grup. Jeśli usuniesz grupę lub konkretnych
uczniów z grup, nie będziesz mógł się z nimi komunikować na platformie.


