
Nauka zdalnie -  
jak się 
przygotować? 

Pomożemy Ci przygotować się na doświadczenia 
związane z uczeniem się zdalnie. Zamiast 
przychodzenia do szkolnego budynku, będziesz brać 
udział w zajęciach zdalnych poprzez Webex.

Uczestniczenie w zajęciach z domu jest świetnym 
sposobem na kontynuowanie nauki w nowej sytuacji. 
Twój nauczyciel będzie prowadził angażujące zajęcia, a 
Ty będziesz miał/miała szansę  spędzić czas z kolegami i 
koleżankami z klasy.

1. Przywitaj się:
Twój nauczyciel otworzy przestrzeń w Webex Teams do
prowadzenia klasowych rozmów. Powiedz "cześć" swojej klasie i jeśli
masz pytania, zamieść je przed rozpoczęciem zajęć.

2. Ucz się z dowolnego miejsca:
Twój nauczyciel zaprosi Cię do dołączenia do klasowej wideo rozmowy prowadzonej poprzez Webex, 
dzięki czemu będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach nawet ze swojej kanapy. Wszystko czego 
potrzebujesz,  to aplikacja Webex.

3. Wspólnie znajdujcie odpowiedzi:
Użyj cyfrowej tablicy, aby pracować nad odpowiedziami razem z kolegami i koleżankami z klasy. 
Szkicujcie pomysły, rysujcie wykresy lub zagrajcie w grę dla krótkiej rozrywki.

4. Udostępniaj swoją pracę:
Wyślij nauczycielowi swoją pracę poprzez Webex Teams, aby mógł ją ocenić i odesłać ją do Ciebie 
do wglądu. Zwróć uwagę na instrukcje nauczyciela i wskazówki, w jakiej formie chce otrzymywać 
Twoje prace.

Ucz się i rozwijaj korzystając z Webex.

JAK ZACZĄĆ:

Pobierz aplikacje Webex 
Meetings i Webex Teams

na swój telefon, tablet 
lub laptop.
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1. Zrób listę pytań, które
chcesz omówić podczas
rozmowy, żeby nic nie
zostało zapomniane.

2. Jeśli są jakieś
dokumenty, które 
chciałbyś pokazać podczas 
sesji upewnij się, że wiesz 
gdzie one się znajdują oraz 
że są łatwo dostępne.

3. Przygotuj sobie miejsce,
w którym będziesz mógł
zebrać notatki z sesji.

4. Jeśli zamierzasz udostępniać
swój ekran podczas
spotkania, udostępnij tylko
aplikację, aby nic innego nie
było widoczne.5. Używaj słuchawek jeśli

wokół Ciebie jest głośno , 
aby nie przeszkadzać 
innym oraz zachować 
prywatność.

6. Wycisz swój głośnik jeśli
nie zabierasz głosu.

7. Miej na uwadze,  co
inni mogą zobaczyć 
w Twoim tle. 

8. Uśmiechnij się! Jesteś na wizji!
Pozwól innym zobaczyć Twoje
emocje ;) Ale jeśli masz słabe 
połączenie wyłącz kamerę, jeśli nie 
zabierasz głosu

Rady na 
wspaniały 
dzień z Webex:

Poniżej kilka rzeczy, o których 
powinieneś pamiętać kiedy 
wirtualnie dołączasz do klasy, 
spotykasz się ze swoją grupą lub 
nadrabiasz zaległości ze swoim 
nauczycielem podczas rozmowy 
wideo.



Pracujcie razem 
bez konieczności 
spotykania się. 

Grupowe projekty mogą wyjść wspaniale tylko 
wtedy, gdy wszyscy członkowie są połączeni  i 
nawzajem się rozumieją
Nie marnujcie czasu na ustalanie daty spotkań, 
skoncentrujcie się bardziej na wykonaniu projektu.

1. Czatujcie ze sobą:
Używajcie czatu Webex Teams do zbierania pomysłów, 
zadawania pytań,lub wspólnego ustalania kolejnych kroków w 
Waszym projekcie.
2. Nie bójcie się dzielić:

Udostępniajcie swojej grupie pliki, możecie dodawać zdjęcia 
prosto ze swojego telefonu, żeby inni wiedzieli o czym myślicie.

3. Zróbcie wspólną burzę mózgów:

Użyjcie opcji Whiteboard podczas spotkania w Webex, żeby przeprowadzić
burzę mózgów. Podczas spotkania każdy może rysować i szkicować w tym samym momencie. 
Tablice zostaną zapisane w Waszej przestrzeni, abyście później mogli się do nich odnieść.

4. Spotykaj się gdziekolwiek jesteś:

Zaplanuj spotkanie w Webex dla grupy, aby każdy z członków dostał powiadomienie przed 
jego rozpoczęciem. Potrzebujesz nagłego spotkania? Wyślij wiadomość do grupy i spytaj czy 
ktoś jest wolny, następnie w Webex Teams kliknij przycisk Meet, żeby rozpocząć wideo 
rozmowę. 

Wykorzystujcie zalety pracy w zespole, nie bójcie 
się zadawać pytań i uczyć poprzez dzielenie się 
wiedzą i pomysłami w Webex Teams! 
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Super Rada!

Używajcie gifów, żeby 
dodać trochę emocji do 

Waszej konwersacji.
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