
Personalizacja Windows 10 do nauczania

Aplikacje i ułatwienia dostępu

Microsoft Edge

Cyfrowy atrament

Cortana i Paint 3D

Aplikacja Take a Test

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 1,5 godziny

Materiały: Kurs online

Szczegóły

Opis kursu
Ten kurs omawia najlepsze rozwiązania Windows 10 
dla edukacji. Po ukończeniu tego kursu edukatorzy 
będą czuli się pewnie korzystając z Windows 10, 
aplikacji, cyfrowego atramentu, wchodząc w interakcję 
z różnymi rodzajami materiałów i konfigurując 
urządzenia w swojej klasie.



W tym kursie poznasz różne narzędzia dostępne w Windows 

10 takie jak Outlook, OneDrive, Microsoft Edge, Bing oraz

Cortana. Te narzędzia pomagają nauczycielom w skutecznej 
współpracy, komunikacji i dzieleniu się materiałami z 
uczniami i współpracownikami.

Opis kursu

Wprowadzenie Windows 10

Nawigacja w Windows 10

Funkcjonalności systemu Windows 10

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 3-godzinny kurs online lub tradycyjne warsztaty

Materiały: Kurs online

Szczegóły



W tym kursie pokażemy Ci jak korzystać z aplikacji OneNote. 
Nauczysz się tworzyć własne notesy, plany lekcji, materiały 
dydaktyczne, testy oraz notesy do współpracy z uczniami lub 
innymi członkami grona pedagogicznego.

Opis kursu

Wprowadzenie do OneNote

Większa produktywność dzięki OneNote

Wykorzystanie wszystkich funkcjonalności OneNote

Realizacja programu nauczania z OneNote

Notesy OneNote Class/Staff Notebooks

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 3-godzinny kurs online lub tradycyjne warsztaty

Materiały: Kurs online

Szczegóły



W tym kursie poznasz narzędzia chmurowe Microsoft, ich 

możliwości i funkcjonalności, które wyposażają nauczycieli 
w wiedzę i umiejętności niezbędne, aby skutecznie korzystać 
z tych narzędzi i usług w swojej klasie.

Opis kursu

Outlook

Office Online i OneDrive dla Firm

Skype dla Firm

Yammer

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 3-godzinny kurs online lub tradycyjne warsztaty

Materiały: Kurs online

Szczegóły



Nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemów stało się 
nieodzownym elementem szkoły XXI wieku. Kiedy uczniowie 
zmagają się ze problemem, który jest nieściśle sformułowany 
lub złożony z samych otwartych pytań na złożone tematy, 
zmuszeni są do krytycznego myślenia i pracy zespołowej.

Opis kursu

Wprowadzenie do nauczania opartego na rozwiązywaniu 
problemów
Dlaczego uczyć poprzez rozwiązywanie problemów
Podstawowe elementy nauczania opartego na rozwiązywaniu 
problemów
Ocenianie nauczania opartego na problemach

Korzystanie z Minecraft: Education Edition do nauczania 

opartego na rozwiązywaniu problemów

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 1.5 godziny

Materiały: kurs online + dodatkowe materiały do pobrania
Szczegóły



Kurs Projektowanie nauczania XXI wieku (21CLD) przedstawia 

nauczycielom jasne i praktyczne sposoby rozwijania 

umiejętności XXI poprzez korzystanie z technologii cyfrowych 
ze swoimi uczniami. Rubryki nauczania XXI wieku opierają się 
na metodologii podpartej badaniami naukowymi, dzięki 
którym upewnisz się, że prawidłowo wdrażasz umiejętności 
XXI wieku w swoich praktykach nauczania.

Opis kursu

Praca zespołowa
Umiejętności komunikacyjne
Budowanie wiedzy

Samoregulacje

Rozwiązywanie problemów i tworzenie innowacji
Wykorzystanie ICT w nauczaniu

Moduły

Link do kursu na stronie Microsoft Educator Community

Czas: 20-godzinny kurs online lub dwudniowe tradycyjne 

warsztaty

Materiały: kurs online, rubryki nauczania XXI wieku, notes

OneNote oraz inne materiały oparte na badaniach 
naukowych, które pomogą edukatorom przeanalizować 
i zaprojektować własne lekcje oraz debaty z uczniami.

Szczegóły



Krótkie kursy
30-60 minut

Średnie kursy
1-3 godziny

Długie kursy
10+ godzin

Windows 10 – Rocznicowy Update

Wprowadzenie do Microsoft Teams

Digital Storytelling z Microsoft Sway

Zaczynamy przygodę z OneNote

Wprowadzenie do usługi Office 365

Office 365 – seria samouczków

Zaczynamy przygodę z OneNote

Wdrażanie Office 365 dla Edukacji 

Wdrażanie przygotowanych na Chmurę urządzeń w Twojej klasie

Wprowadzenie do Azure dla Edukacji

Obywatelstwo Cyfrowe

Introduction to Skype in the Classroom (ENG)

Zwiększ szanse każdego ucznia w zróżnicowanej klasie

Samodzielna nauka matematyki z wykorzystaniem
funkcji matematycznych w OneNote

Microsoft Imagine Academy

Myślenie komputacyjne i jego znaczenie dla edukacji

Physical Computing dla nauczycieli 
nieinformatycznych przedmiotów ścisłych

Swoboda poruszania się po klasie z Windows 10 (Actiontec)

Akademia Nauczyciela: OneNote
Cyfrowe notesy, praca w zespole, skuteczniejsze 
zdobywanie informacji

Akademia Nauczyciela: Office 365
Praca z Chmurą gdziekolwiek i na dowolnym urządzeniu 

Akademia Nauczyciela: Windows 10
Aplikacje, dzielenie ekranów, moc wyszukiwania

Windows 10: Stwórz klasę przyszłości!

Problem-Based Learning: Nauczanie 
oparte na rozwiązywaniu problemów

Wprowadzenie do Paint 3D

LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3 Learning Pathway (ENG)

Nauczanie XXI wieku
Praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne, budowanie 
wiedzy, samoregulacja, rozwiązywanie problemów i 
innowacje, wykorzystanie ICT w uczeniu się

Nauczanie z technologią
ICT wspiera nauczanie i uczenie się

Transformacja szkoły K-12 z Microsoftem

Moja przygoda z Minecraftem

Projektowanie prezentacji krok po   
kroku 
Jak tworzyć slajdy wizualne, które robią wrażenie
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