Zasady ogólne pracy online w okresie od 16.03-24.05.2020
•

lekcje online rozpoczynają się o godzinie 9.00. Obowiązują zajęcia według planu
z e-dziennika. Musicie zalogować się na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Do
skypa logujemy się wpisując imię i nazwisko, natomiast w przypadku
dokumentów google- logujemy się na swoje konto google- jeśli go nie mamy
zakładamy takie konto.

•

Nie spóźniamy się na zajęcia! Sprawdzamy obecność i... punktualność,
oczywiście będziemy wyrozumiali.

•

Pracujemy na dwóch narzędziach: SKYPE oraz dokumenty google. Podczas
zajęć skype nauczyciele poinformują was np. o pracy w dokumencie google.
Wtedy musicie być przygotowani na otrzymanie dostępu na swoją
skrzynkę(GMAIL) więc je uruchomcie Inne rozwiązania czy narzędzia ustalacie
z nauczycielami indywidualnie. Linki do zajęć SKYPE będą rozsyłane przez
dziennik elektroniczny przez nauczycieli, sprawdzajcie więc często swoje
skrzynki na Librusie.

•

Jeżeli jest coś niejasne proszę o informacje zwrotną.

Kilka słów o pracy ze SKYPE:
Przeglądarki wspierane przez Skype : Google Chrome oraz Microsoft EDGE
I) Instrukcja dla ucznia - dołączanie do lekcji:
1. Kopiujemy otrzymany od nauczyciela link i wklejamy go do wspieranej
przez Skype przeglądarki (Chrome; EDGE) https://www.skype.com/pl/
2. Klikamy „Dołącz jako gość”
3. W polu „Podaj swoją nazwę” wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz
klikamy „Dołącz do rozmowy”
4. Jeśli przeglądarka poprosi zgodę na wyświetlanie powiadomień
zezwalamy
5. Po zalogowaniu widoczny mamy ekran czatu.
6. Aby przełączyć się na wideo rozmowę albo połączenie głosowe
wybieramy zielony przycisk „Zadzwoń”
7. Jeśli przeglądarka poprosi o zgodę na korzystanie z mikrofonu/kamery –
zezwalamy.
8. Po zakończonej lekcji wylogowujemy się przy użyciu przycisku
„Wyloguj” znajdującego się po środku na dole strony.
UWAGA PODCZAS ROZMOWY KAMERE UŻYWA TYLKO
NAUCZYCIEL. CHYBA ŻE WAS POPROSI O WŁĄCZENIE JEJ NP. NA
ROZSZERZENIU. WY WŁĄCZACIE TYLKO MIKROFON.

9. BARDZO WAŻNE - Na początku ustalcie zasady komunikacji np
zabierania głosu, tak aby nie robić chaosu. Pomocny może być czat.
Użycie określonej komedy: np. „ mam pytanie”
10. Trzymajcie się zasad, które ustalicie.
11. Pamiętajcie o opóźnieniu w docieraniu sygnału (głosu i obrazu),
opóźnienie jest niewielkie, zależy od łącza internetowego
II Instrukcja dla nauczyciela - zakładanie lekcji:
1. W przeglądarce wspieranej przez Skype (Chrome; EDGE)
wchodzimy na stronę:
https://www.skype.com/pl/
2. W zakładce „Produkty” wybieramy opcje „Spotkanie”
3. Klikamy na „Utwórz bezpłatne spotkanie”
4. Kopiujemy wygenerowany link ( możemy też skopiować go przy użyciu
przycisku „Udostępnij zaproszenie”)
5. Następnie musimy wysłać wygenerowany link do uczniów aby mogli
dołączyć do lekcji.
6. Wybieramy opcję „Rozpocznij rozmowę”.
7. Na następnym ekranie wybieramy „Dołącz jako gość”
8. W polu „Podaj swoją nazwę” wpisujemy swoje imię i nazwisko oraz
klikamy „Dołącz do rozmowy”
9. Po zalogowaniu widoczny mamy ekran czatu.
10. Aby przełączyć się na wideo rozmowę albo połączenie głosowe
wybieramy zielony przycisk „Zadzwoń”
11. Jeśli przeglądarka poprosi o zgodę na korzystanie z mikrofonu/kamery –
zezwalamy.Po zakończonej lekcji wylogowujemy się przy użyciu
przycisku „Wyloguj” znajdującego się po środku na dole strony.
12. BARDZO WAŻNE - Na początku ustalcie zasady komunikacji np
zabierania głosu, tak aby nie robić chaosu. Pomocny może być czat.
Użycie określonej komedy: np. „ mam pytanie”
13. Trzymajcie się zasad, które ustalicie.
14. Pamiętajcie o opóźnieniu w docieraniu sygnału (głosu i obrazu),
opóźnienie jest niewielkie, zależy od łącza internetowego
MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ PULPIT
Instrukcja dotyczy spotkania w wersji przez przeglądarkę, jednak można w obu
przypadkach podczas uruchamiania połączenia przełączyć się na aplikację. W
przypadku ucznia po wklejeniu i kliknięciu na link przeglądarka zapyta czy
skorzystać z aplikacji. W przypadku nauczyciela przeglądarka zada to pytanie po

wybraniu "Rozpocznij rozmowę". Kiedy aplikacja się uruchomi nie logujemy się
przy użyciu naszego konta tylko jako "gość".
Kilka słów o pracy z dokumentem GOOGLE
W celu korzystania z usługi Dysk Google / Google Drive i dokumenty google (
np. w celu pisania pracy online) niezbędne jest posiadanie konta pocztowego
Google tzw. poczty GMAIL. W tym celu należy zarejestrować się i założyć konto
na stronie internetowej:
https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?hl=pl&passive=true&continue=h
ttps%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=
ServiceLogin
Bezpośrednio po zarejestrowaniu (założeniu) nowego bezpłatnego konta każdy
użytkownik będzie posiadał dostęp do usługi Dysk Google o pojemności do 15
GB. I na koniec. Bądźcie odpowiedzialni w działaniu, wspierajcie naszą kadrę i
siebie nawzajem . Sytuacja jest wyjątkowa, a tempo przejścia w wirtualny świat
“ekspresowe”.
Istotne:
Każde zajęcia będą wyglądały inaczej w zależności od koncepcji nauczyciela.
Pamiętajcie o komunikacji zwrotnej. Wasze spostrzeżenia o przebiegu zajęć są
dla nas bardzo istotne! Liczymy na wyrozumiałość zarówno uczniów, jak i
nauczycieli. Wszystkie uwagi wpisujcie w stworzone narzędzie ewaluacjiANKIETĘ ONLINE. Będzie to ogromna pomoc.
Poniżej zamieszczamy dwie instrukcje dodatkowe:
a)

instalacji programu Skype oraz zakładania konta Microsoft.

b) Oraz instrukcję obrazkową Janka( dziękujemy)
1.
2.
3.

Wchodzimy na stronę www.skype.com
Wybieramy „Pobierz skype”, następnie „Pobierz skype dla windows”
Uruchamiamy pobrany plik, wyrażamy zgodę na wprowadzanie zmian na komputerze,
następnie klikamy „instaluj”
4. Na ekranie „rozpocznij” wybieramy „zaloguj się lub utwórz”
5. Jeśli mamy konto Microsoft lub Skype logujemy się przy jego użyciu. Jeśli nie mamy konta
wybieramy „Utwórz je!” i postępujemy zgodnie ze wskazówkami na ekranie
6. Po uruchomieniu programu możemy dodać zdjęcie profilowe (jeśli nie chcemy
wybieramy „pomiń” w prawym górnym rogu). Następnie możemy sprawdzić poprawność
działania połączenia audio oraz kamery.
7. Po uruchomieniu programu należy utworzyć spotkanie przy użyciu przycisku „Spotkanie”
8. Kopiujemy wygenerowany link ( możemy też skopiować go przy użyciu przycisku
„Udostępnij zaproszenie”)
9. Następnie musimy wysłać wygenerowany link do uczniów aby mogli dołączyć do lekcji
10. Sprawdzamy ustawienia kamery i mikrofonu i wybieramy opcję „Zadzwoń”.

1. Pobieranie i instalacja programu SKYPE
Proszę uruchomić link: https://www.skype.com/pl/

1. wcisnąć „Pobierz Skype” Program powinien rozpoznać
system operacyjny. Jeśli macie inny niż Windows, proszę
wcisnąć

2. rozwinie się lista innych systemów – proszę wybrać
odpowiedni i wcisnąć „Pobierz Skype:

- W lewym dolnym rogu pojawi się ikonka:

- proszę ją wcisnąć – pojawi się:

1

klikamy „Install” – po pewnym czasie pojawi się:

• Zgodnie z prośbą – Let`s go

• Kolejny ekran – proszę wcisnąć „Sign in or create”

• Jeśli nie macie konta Skype – proszę wcisnąć
„Create one” i „Next”

• Utworzenie konta jest możliwe albo poprzez nr
telefonu albo konto e-mail:

• Jeżeli wybieracie rejestrację przez telefon –
proszę wpisać nr tutaj:
• Jeżeli przez adres e-mail – proszę wcisnąć „Use
you email instead” – pojawi się poniższy ekran:

• Proszę wpisać swój adres email i kliknąć „Next”

• Pojawi się prośba o utworzenie hasła do konta Skype:

• Klikamy „Next”
• Skype chce nas poznać – poprosi o imię i nazwisko:
następnie tradycyjnie „Next”

• Kraj zamieszkania, data urodzenia: i znowu „Next”

• Na podany adres e-mail zostanie wysłany kod
aktywacyjny – proszę sprawdzić skrzynkę i wpisać kod
tutaj:

• Oczywiście – „Next”
• Teraz Skype sprawdzi, czy to nie automat tworzy
konto: proszę przepisać wyświetlone hasło w
wyznaczone miejsce. Jeśli jest niewyraźne można albo
poprosić o nowe („New”) albo o odczytanie („Audio”)

• Tradycyjnie na koniec „Next”

2. Konfiguracja konta SKYPE
• Można dołożyć swoje zdjęcie, które będzie
wyświetlało się przy nazwisku – jeśli nie chcecie
Państwo go dodawać, proszę wcisnąć „Continue”

• Test audio – proponuję zaznaczyć „Auto” o wcisnąć
„Continue”

• To samo z „Test your video” – wciskamy „Continue”.
Kolejny ekran – Find Family Contacts – wciskamy „OK”

Koniec instalacji konta



2. Używanie konta SKYPE
• Musimy najpierw zaprosić uczniów do dołączenia do
naszego Skype`a:
• wciskamy „New contact”

• Invite to Skype

• Skype spyta o dodanie zdjęcia (jeśli już go nie dodaliśmy)
– proszę zamknąć krzyżykiem

• pojawi się okno, z którego kopiujemy link, żeby wysłać
go Librusem (trzeba kliknąć raz na link i automatycznie
skopiuje się do pamięci)

• tak skopiowany link wysyłamy uczniom Librusem
(proszę wstawić do wiadomości)


• Po wysłaniu – czekać . Po zaakceptowaniu uczniowie pojawią się
w polu „My contacts”

3. Dzwonienie przez SKYPE
• Najlepiej będzie utworzyć wirtualne klasy – grupy
uczniów, którzy powinni być na danej lekcji (np. Ia).
Wtedy jednym kliknięciem dzwonimy naraz do
wszystkich

• Klikamy „New chat”
• Z rozwiniętego menu wybieramy
„New group chat”

• Nadajemy nazwę grupie (np. Klasa Ia) i wciskamy
strzałkę

• zaznaczamy osoby, które mają należeć do danej grupy.
Potem wciskamy DONE

• Kiedy już mamy grupę i chcemy rozpocząć rozmowę –
wpisujemy nazwę grupy

• pojawi się następujące okno – teraz wciskając
słuchawkę od razu dzwonimy do wszystkich

• Po nawiązaniu połączenia mamy kilka opcji:

• Na dole: Mikrofon – jeśli jest przekreślony to nas nie
słychać; będzie też komunikat Microphope Muted
• Na dole: Kamera – jeśli jest przekreślona to nas nie
widać
• Na dole: Czerwona słuchawka – wciśniecie kończy
rozmowę
• Na dole: Dymek czatu – czat otworzy się po prawej
stronie. Proponuję, żeby uczniowie mieli cały czas
wyłączone mikrofony a pytania zdawali przez czat
• Na dole: dwa połączone kwadraty – udostępnianie
ekranu. Po wciśnięciu pojawią się wszystkie opcje do
wyświetlenia. Zaznaczamy ten , który chcemy
udostępnić i wciskamy „Start sharing”

• Po najechaniu na ekran Skype`a w prawym górnym rogu pojawi się
prostokątny ekranik - po rozwinięciu mamy opcję „Enter full screen”
• Istnieje możliwość nagrania lekcji
– na potrzeby kolejnych pandemii
Powodzenia Jasiek Miazek



