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Jak korzystać z obszaru 
dla nauczyciela
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Zasady dostępu
Obszar Nauczyciel  wymaga zalogowania - jest dostępny tylko dla nauczycieli 
realizujących program. 
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Zasady dostępu
By otrzymać dostęp do obszaru 
Nauczyciel, należy wypełnić 
formularz zgłoszenia, następnie 
wybrać przycisk Zgłoś.
Wówczas na adres mailowy zostanie 
przesłany formularz w formacie pdf, 
należy go wydrukować, podpisać, 
uzyskać potwierdzenie dyrektora 
szkoły i wysłać na podany adres 
e-mailowo w formie skanu, faxem 
lub pocztą.
Na podany w zgłoszeniu adres 
e-mailowy zostanie przesłana 
informacja o aktywacji konta.
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Strona spersonalizowana

Po zalogowaniu dostępna jest strona 
zawierająca informacje dotyczące 
tylko zalogowanego nauczyciela 
podzielone na zakresy:
•Komunikaty  (informacje przesyłane 
do wszystkich nauczycieli 
realizujących program)
•Informacje osobiste (z możliwością 
ich edycji)
•O uczniach (obejmujący wszystkie 
zakresy pracy w ramach realizacji 
programu)
•Realizacja programu – miejsce do 
odnotowywania zrealizowanych  
    zadań.
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Zakres Informacje osobiste
Wybranie tego przycisku przekierowuje 
do instrukcji korzystania z warsztatów    
     e-learningowych.

Po wybraniu przycisku 
Wyświetl listę warsztatów,  
można zgłosić się i uczestniczyć 
w e-learningowych 
warsztatach  doskonalących.
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Zakres O uczniach
By umożliwić uczniom dostęp do 
platformy należy ich wpisać na listę 
wybierając przycisk Dodaj ucznia. 
Program automatycznie nada login
 i hasło dla każdego ucznia.
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Wybranie przycisku Wyświetl listę 
projektów lub Dodaj projekt przekierowuje 
do programu Działamy razem 
umożliwiającego dokumentowanie
 i monitorowanie prac projektowych.

Przyciski Projekt krok po kroku 
przekierowuje do prezentacji 
wspierającej  pracę w kolejnych 
działaniach projektowych, 
a przycisk Działamy razem 
przekierowuje do instrukcji 
stosowania tego programu.

Zakres O uczniach
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Wybranie przycisku Jak korzystać 
z e-notesu wychowawcy  przekierowuje 
do instrukcji stosowania tego 
programu.

Wybranie Klasy lub przycisku 
E-notes wychowawcy 
przekierowuje do programu 
wspierającego nauczyciela 
w odnotowywaniu 
obserwacji i spostrzeżeń.

Zakres O uczniach
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Obszar Nauczyciel

Program nauczania
- po wybraniu tego 
przycisku otrzymujemy 
dostęp do treści programu 
nauczania wyświetlonego 
na stronie oraz możliwość 
pobrania go w formacie 
word lub pdf.
Wskazówki metodyczne
- Zawiera informacje o idei, 
założeniach i zaletach 
oraz możliwościach 
stosowania programu w 
szkole.
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Obszar Nauczyciel

Po zrealizowaniu zadania 
odznaczamy jego realizację
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Obszar Nauczyciel

Wybranie zakładki Zadania 
edukacyjne przekierowuje do 
opisu zadań pogrupowanych w 
modułach tematycznych.
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Obszar Nauczyciel

O wybraniu modułu 
dostępna jest  informacja    
o celach, osiągnięciach          
i sposobach ich weryfikacji  
zakładanych przy realizacji 
zadań z danego modułu        
i lista zadań edukacyjnych.
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Obszar Nauczyciel

Wybranie nazwy zadania przekierowuje 
do jego opisu zawierającego:  cele, 
warunki realizacji, opis przebiegu              
i podsumowania, sugerowany czas 
trwania, zakładane umiejętności, 
komentarz dydaktyczny i materiały        
do jego realizacji. Opis jest dostępny       
w formacie pdf.
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Obszar Nauczyciel

Dla ułatwienia 
korzystania z obszaru 
dedykowanego dla 
nauczyciela zamieszczono 
kilka instrukcji.

Życzymy satysfakcji                 
z korzystania z tego obszaru.
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