– INSTRUKCJA DLA UCZNIA
ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ON-LINE
1. Przygotuj się do zajęć – usiądź przy biurku lub stole, przygotuj podręcznik, ćwiczenia i zeszyt z
przedmiotu oraz piórnik. Włącz komputer/laptop/tablet lub smart fon. Połącz się z Internetem.
2. Zaloguj się na platformie Microsoft 365 ( instrukcja logowania w odrębnym dokumencie )
3. Wybierz aplikację TEAMS
4. Wybierz i wejdź w ikonę zespołu swojej klasy
5. Z listy po lewej stronie wybierz kanał z nazwą przedmiotu, z którego lekcję masz w planie
6. Bierz aktywny udział w lekcji on-line. Postępuj wg poleceń nauczyciela.
UWAGA: Nauczyciel z poziomu administratora kanału będzie decydował, czy w danej chwili możesz
odpowiedzieć na pytanie, kiedy możesz brać czynny udział w czacie oraz kiedy przekazać ci materiały
do pracy. Od czasu do czasu – odśwież stronę, jeśli zauważysz coś niepokojącego.
6. Po zakończeniu zajęć – opuść kanał danego przedmiotu i wejdź na kolejny – zgodnie z planem lekcji
– zawsze o pełnej godzinie rozpoczyna się kolejna lekcja
7. Po zakończeniu wszystkich lekcji on-line – sprawdź w e-dzienniku w ZADANIU DOMOWYM co było
do zrobienia w tym dniu. Jeśli nie zrobiłeś/ zrobiłaś tego podczas zajęć – musisz uzupełnić
samodzielnie. PAMIĘTAJ – w każdej chwili możesz wrócić do lekcji i przeglądać jej zawartość –
wystarczy wejść na kanał przedmiotu.
PIERWSZE ZAJĘCIA W PONIEDZIAŁEK , 16 MARCA – WPROWADZENIE DO E-LEARNINGU
INFORMACJA DLA UCZNIA
W poniedziałek będzie czas na spokojne zapoznanie się z pracą platformy. W wyznaczonym planem
lekcji czasie zaloguj się na swoje konto w MICROSOFT 365, a jeśli będziesz miał/ miała problemy –
poproś osobę dorosłą o pomoc. Wejdź na kanał o nazwie PIERWSZE ZAJĘCIA w zespole twojej klasy .
W trakcie pierwszych zajęć nauczyciel pokaże Ci podstawowe funkcje i możliwości wykorzystywane
podczas lekcji.
Jeśli napotkasz problem – poproś Rodzica lub inną osobę dorosłą o pomoc. Jeśli nadal problem
będzie nierozwiązany – osoba dorosła może skontaktować się z pomocą techniczną po nr:
500 103 625 oraz udostępniony kontakt mailowy na adres: nsz.nauka@gmail.com
( dyżur informatyka w godzinach 10.00 – 14.00 )
Bądź cierpliwy/ cierpliwa , to Twoje pierwsze kroki w zdalnym nauczaniu. Pamiętaj, że tak jak na
prawdziwej lekcji będziemy pracować zawsze całym zespołem – wszyscy uczniowie aktywni podczas
lekcji on-line oraz nauczyciel - będą widzieć to co piszesz, wysyłasz oraz słyszeć to co mówisz ( jeśli
będzie połączenie głosowe ). Staraj się pracować jak najlepiej i zachowywać się dobrze.
Tylko wówczas wspólnie osiągniemy SUKCES i ZADOWOLENIE z pracy .

