
W XXI wieku, korzystanie z technologii i bycie online jest stylem 
życia. Dlatego dawanie uczniom przykładu i zachęcanie ich do 
bycia dobrymi obywatelami społeczeństwa cyfrowego oraz 
bezpiecznego zachowania w sieci jest bardzo ważne.

Opis kursu

Po ukończeniu tego kursu edukatorzy będą:

Wiedzieli jak korzystać z technologii Microsoft, aby pomóc 
uczniom w zachowaniu bezpieczeństwa podczas korzystania z 
Internetu w klasie oraz poza szkołą.

Przedstawiać swoim uczniom zarówno korzyści jak i ryzyko 
korzystania z Internetu i pomogą im w zachowaniu 
bezpieczeństwa.

Pewnymi siebie „Czempionami Obywatelstwa Cyfrowego”

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community
Czas: 60 minut
Materiały: kurs online, notes OneNote Digital Citizenship 
Educator Toolkit oraz inne dokumenty wspierające

Szczegóły



W tym kursie dowiesz się na czym polega prawdziwa swoboda 
poruszania się po klasie, jak wygląda w praktyce w klasie oraz jak 
łatwo i bezprzewodowo możesz wyświetlić prezentacje ze 
swojego urządzenia. Ponadto, dowiesz się jak możliwości pracy w 
Windows 10 oraz ScreenBeam pomogą Ci skuteczniej pracować ze 
swoimi uczniami.

Opis kursu

Swoboda w klasie

Potęga informacji zwrotnej

Podsumowanie

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community
Czas: 30 minut
Materiały: kurs online

Details

Szczegóły



Opis kursu

Instalacja i ustawienia

Tworzenie świata

Kontrolery i kraftowanie

Gra wieloosobowa

Tryb klasy i zarządzanie klasą

Przykładowe lekcje w Minecrafcie

Code Builder 

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community
Czas: 5 godzin
Materiały: kurs online

Details

Szczegóły

Moja przygoda z Minecraftem to 
wprowadzający kurs dla każdego, kto chce 
nauczyć się korzystać z Minecraft: Education 
Edition. Znajdziesz w nim 10 lekcji.



Opis kursu

Wprowadzenie do MakeCode

Skonfigurowanie MakeCode i Minecrafta

Zaplanowanie lekcji

Dostosowanie gotowych scenariuszy lekcji

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community
Czas: 60 min
Materiały: kurs online + scenariusze lekcji

Details

Szczegóły

Ten kurs został stworzony dla wszystkich nauczycieli 
wszystkich przedmiotów, którzy chcą dowiedzieć się, 
jak zastosować funkcję MakeCode w Minecrafcie
w międzyprzedmiotowych ścieżkach edukacyjnych.



Opis kursu

Poznaj swoich przewodników

Ekran wyboru świata

Sterowanie

Tworzenie

Otwarty świat

Wykorzystanie Minecrafta w edukacji

Moduły

Link do materiałów na stronie Microsoft Educator 
Community
Czas: 60 minut
Materiały: zasoby online

Details

Szczegóły

Wreszcie będziemy mogli wspólnie odkryć 
Minecrafta: Education Edition! Ten tutorial jest 
dla edukatorów i uczniów, dla których 
Minecraft to nowość, albo dla tych, którzy chcą 
odświeżyć podstawy gry: kontrolery
i kraftowanie - tworzenie przedmiotów.



Opis kursu

Poznaj swoich przewodników

Jak używać Minecrafta, żeby stworzyć reguły gry w klasie i uczyć 
umiejętności społeczeństwa cyfrowego

Praktyczne rady, jak wystartować  z Minecraftem

Jak możesz zaadaptować istniejące lekcje, żeby używać ich
w Minecrafcie?

Moduły

Link do materiałów na stronie Microsoft Educator 
Community
Czas: 60 minut
Materiały: zasoby online

Details

Szczegóły

Przedstawiamy Wam przewodnik:  Minecraft w Twojej 
Klasie. Podzielimy się w nim wieloma wskazówkami, 
poradami i materiałami dla edukatorów i uczniów 
zaczynających przygodę z Minecraftem, bądź 
potrzebujących przypomnienia. Odświeżymy podstawy 
gry, czyli jak się poruszać i tworzyć przedmioty.



Opis kursu

4 scenariusze lekcji nauki programowania dla klas 4-7 z wykorzystaniem 
Minecraft: Education Edition

Karty pracy do scenariuszy lekcji

Mapy do scenariuszy lekcji

Moduły

Link do materiałów na stronie Microsoft Educator 
Community
Czas: 45 minut
Materiały: Scenariusze lekcji

Details

Szczegóły

Niech Twoi uczniowie uczą się przez zabawę i rozwiną 
swoje umiejętności programistyczne podczas 
niesamowitej rozgrywki w świecie Minecrafta!
Poniżej znajdziesz cztery przykładowe scenariusze lekcji
z wykorzystaniem Minecraft: Education Edition.



Opis kursu

Rejestracja lekcji na stronie

Godzina Kodowania z Minecraft

Materiały dla prowadzących Godzinę Kodowania z Minecraft

Moduły

Link do materiałów na stronie Microsoft Educator 
Community
Czas: 60 minut
Materiały: zasoby online + materiały code.org

Details

Szczegóły

Bezpłatne grafiki oraz materiały dla prowadzących 
Godzinę Kodowania z Minecraft. Zachęcamy do ich 
używania!


