
Jak prowadzić lekcje na odległość?

1. Wideokonferencje z uczniami

● Podstawowe wymagania techniczne w prowadzeniu lekcji online,

● Jakie darmowe narzędzie wybrać? (whereby, skype, whatsapp),

● Jakie możliwości oferują platformy do wideokonferencji,

● Jak zorganizować lekcje online. Współpraca z rodzicami i uczniami.

2. (Współ)praca w chmurze czyli co oferuje Google?

● Google Classroom,

● Dokumenty, formularze, prezentacje Google,

● Udostępnianie materiałów,

● Wspólna praca.



Sprzęt

- laptop z wbudowaną kamerką i mikrofonem 
wystarczy :)



Platformy do wideokonferencji
Jest ich mnóstwo, MEN poleca:
• whereby,
• skype,
• whatsapp.

Obejrzyjmy 8-minutowy filmik. 



Polecam
• … a ja polecam ZOOM
• ...a co z Clickmeeting?



ZOOM

• 40 minut… ale można stworzyć np. 2 
spotkania.

• dla max. 100 osób
• także w przeglądarce (uczestnik nie musi 

zakładać konta)
• https://zoom.us/

https://zoom.us/


Planowanie spotkania



Klikamy Save



Zapraszamy uczniów



Zaplanowane spotkania

• możemy obejrzeć szczegóły zaplanowanych 
spotkań



Prowadzenie spotkania

• Zapraszaj uczestników także już na otwartym 
spotkaniu

• share - udostępnij swój pulpit, np. z otwartą 
prezentacją

• czat.



Uczniowie

• wchodzą na przesłany link
• lub otwierają zoom.us, wybierają “join 

a meeting” i wpisują Meeting ID



Popatrzmy jak to zrobić



Google

Google Drive - dokument Google

• dokument tekstowy
• arkusz kalkulacyjny
• prezentacja
• formularz

Google Classroom



Udostępnianie

Wszystkie typy dokumentów w Google 

udostępniamy w podobny sposób: 

- w prawym górnym rogu kliknij “Udostępnij”, 

jeśli to dokument tekstowy lub arkusz, 

- kliknij “Wyślij formularz” jeśli to formularz.

Skopiuj link lub podaj adresy e-mail.



Wspólne tworzenie

Jeśli chcesz tworzyć z kimś jeden dokument 

wybierz “Może edytować”



Dokumenty

• możesz stworzyć dokument tekstowy i wysłać 
go uczniom tylko do odczytania,

• albo stworzyć kilka dokumentów, np 5 dla 5 
grup. Pobierz linki do każdego dokumentu z 
osobna, wyślij członkom grup. Uczniowie 
razem pracują, np. nad rozprawką.



Arkusze Google

• arkusz kalkulacyjny typu Exel,
• także możesz go udostępnić.



Prezentacje

• podobne do Power Pointa
• stwórz prezentację dla uczniów
• lub poproś ich o współpracę, np. kazdy uczeń 

tworzy jeden slajd



Fromularze

• Ankiety Google
• różnego typu pytania, w tym otwarte
• odpowiedzi dostajemy w osobnym pliku



Porządkowanie prac uczniów

• Stwórz formularz na linki do prac uczniów



Google Classroom

• udostępnianie 
materiałów

• komentarze, 
wiadomości

• tworzenie zadań
• udzielanie informacji 

zwrotnej



Utwórz klasę

• Wybierz plus i “Utwórz zajęcia”
• zignoruj wiadomość o G SUite (RODO - proś 

tylko o imiona uczniów)



Zaproś uczniów

• pobierz kod klasy i wyślij uczniom.
• Uczniowie wchodzą na 

https://classroom.google.com, klikają plus 
znajdujący się w prawym górnym rogu, 
wybierają “dołącz do klasy” i wklejają kod.

https://classroom.google.com


Dodawaj lekcje i zadania

można przyznawać punkty, określać 
datę oddania

zacznij od stworzenia  tematu. Do niego dodasz inne materiały.



Czas na działanie :)


