
ucz (się) na odległość

Jak to zrobic?,

Zdalne lekcje



chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z interaktywnych samouczków.

Jak udostępniać swoje materiały uczniom?
Materiały, które już posiadasz w formie elektronicznej, wysyłaj do uczniów za pośrednictwem grupy, 
którą stworzyliście.

Drukowane materiały edukacyjne, z których korzystasz w szkole, możesz zdigitalizować przy pomocy 
skanera lub aparatu.

Facebook – zezwala na 
przesyłanie plików w prywatnych 
wiadomościach oraz 
udostępnianie ich powszechnie 
w ramach grupy

Dzwonek.pl – daje swobodę 
tworzenia pakietów materiałów 
własnych, które można 
udostępnić każdemu uczniowi 
z osobna oraz całej grupie, 
do tego możesz korzystać 
z materiałów edukacyjnych, które 
już są tam dostępne

Khan Academy – nie pozwala na 
wgrywanie własnych materiałów

zamknięcie szkół sprawia, że wielu uczniów, nauczycieli i rodziców 
sięga po rozwiązania e-learningowe. 
Nowoczesne rozwiązania informatyczne i łatwy dostęp do nich za pośrednictwem smartfonu, komputera 
czy tabletu pozwalają na poszerzenie standardowego zakresu narzędzi wykorzystywanych w procesie 
nauczania o możliwości, które niosą za sobą portale społecznościowe i platformy e-learningowe. Wiele 
rozwiązań jest dostępnych bezkosztowo.

od czego zacząć nauczanie na odległość?
Znajdź narzędzie, które pozwoli Ci połączyć się ze swoimi uczniami w sieć kontaktów i stworzyć 
zamknięta grupę.

Możesz skorzystać np. z poniższych serwisów:

Ważne! 

Sprawdź, jakie załączniki są możliwe do wgrywania na portal! Na platformie Dzwonek.pl obok 
plików graficznych, tekstowych czy wideo możesz załączać również pliki interaktywne (ćwiczenia) 
i automatycznie sprawdzać wiedzę uczniów. 
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chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z interaktywnych samouczków.

skąd wziąć gotowe i sprawdzone zasoby e-learningowe?
E-learning zwiększa zakres materiałów, z jakich może skorzystać nauczyciel podczas prowadzenia lekcji. 
Zasoby e-learningowe mogą mieć postać interaktywnych kursów, filmów czy gier edukacyjnych.

Facebook – skorzystaj z filmów 
i grafik publikowanych przez 
profile cieszące się dużym 
zaufaniem

Dzwonek.pl – bogata biblioteka 
wypełnionych symulacjami, 
filmami i ćwiczeniami 
interaktywnych kursów 
przygotowanych przez ekspertów 
(wiele z płatnych publikacji 
zostało udostępnionych za darmo 
na czas zamknięcia szkół)

Khan Academy – oferuje zbiór 
darmowych kursów z różnych 
przedmiotów, wzbogaconych 
o filmy i zdjęcia

gdzie mogę stworzyć własne interaktywne zasoby e-learningowe?
Jeśli chcesz rozszerzyć posiadane przez siebie materiały edukacyjne i dostępne publicznie kursy 
e-learningowe, nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć nowe zasoby własnoręcznie.

eKreda.pl – pozwala tworzyć 
interaktywne kursy przy 
pomocy gotowych elementów, 
udostępniać je innym twórcom 
oraz korzystać z nich na 
platformie Dzwonek.pl (obecnie 
ponad 600 lekcji stworzonych 
przez polskich nauczycieli)

LearningApps – służy do 
tworzenia interaktywnych ćwiczeń 
i gier edukacyjnych

Google Slides – narzędzie do 
tworzenia klasycznych prezentacji 
multimedialnych, które można 
wzbogacić o animacje
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chcesz wiedzieć więcej? Skorzystaj z interaktywnych samouczków.

Jak zweryfikować pracę uczniów?
To prawdopodobnie jedna z największych obaw nauczyciela oraz rodzica – jaki jest sposób na 
sprawdzenie pracy ucznia?

Facebook – gdy wyślesz uczniom 
materiały i zlecisz zadanie 
do wykonania, poproś ich 
o odesłanie swoich rozwiązań 
jako załączników do prywatnej 
wiadomości

Dzwonek.pl – platforma 
umożliwia zlecanie zadań 
i prac domowych przy pomocy 
dedykowanego narzędzia. Każde 
z zadań może być opatrzone 
kursem interaktywnym (lub 
jego wybraną częścią) oraz 
dodatkowymi materiałami od 
nauczyciela. Po wykonaniu 
zadania lub pracy domowej przez 
ucznia nauczyciel otrzymuje 
szczegółowy raport indywidualny 
i grupowy, który dostarcza wiele 
informacji na temat postępów 
i stanu wiedzy ucznia i klasy

Khan Academy – serwis posiada 
narzędzie do zadawania prac 
domowych na podstawie 
dostępnych w nim kursów

co dalej?
E-learning nie musi się skończyć wraz z powrotem w szkolne mury. Zasoby 
i systemy oceniania możesz wykorzystywać podczas normalnej pracy w sali 
lekcyjnej, aby urozmaicić formę przekazywania i weryfikowania zdobytej 
przez uczniów wiedzy.
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