
Webinary online „Nauka zdalna”, które warto obejrzeć: 

1) 

 

https://tiny.pl/t32rl  
- Wszystko w naszych rękach - jak skutecznie zarządzać potencjałami na lekcjach języka 
niemieckiego? 
 

 

 

2) 

 

Aby wyświetlić tą pozycję konieczne jest logownie na Facebook 

https://tiny.pl/t329c 

- Jak nauczać online z wykorzystaniem aplikacji Teams i podręczników Nowej 

Ery? Obejrzyjcie szkolenie on-line przygotowane przez Janusza Wierzbickiego. 

 

https://tiny.pl/t32rl
https://tiny.pl/t329c


3) 

 

https://youtu.be/hmjdpwdaBEQ 

Zapraszam na cykl filmów z Joanną Łucką, która "po ludzku" wyjaśni, czym jest to nauczanie online i z jakich 

narzędzi i materiałów korzystać, aby uczyć prosto, efektywnie i efektownie! Zapraszamy do korzystania z materiałów i 

narzędzi udostępnionych nauczycielom przez Nową Erę: 1. www.nowaera.pl/nauka zdalna, gdzie znajdziecie 

wszystkie aktualne informacje dotyczące bieżącej sytuacji w oświacie oraz linki do pomocy dydaktycznych, które są 

na bieżąco uzupełniane. 2. www.ebooki.nowaera.pl, a na platformie wersje elektroniczne podręczników do kl.1-8 w 

szkole podstawowej. 3. www.dlanauczyciela.pl, gdzie czekają: - fragmenty zeszytów ćwiczeń, - oprogramowanie na 

tablice interaktywne, - Banki Pomysłów z mnóstwem dodatkowych materiałów do kopiowania/przesyłania uczniom, - 

filmy z kartami pracy. 4. www.terazmatura.pl z otwarta Strefą Ucznia i wszystkimi zasobami takimi jak: arkusze, 

fiszki do nauki, kalendarz przygotowań maturalnych 5. www.dlanauczyciela.pl/generator, czyli Generator testów i 

sprawdzianów, dzięki któremu w prosty sposób stworzycie testy i kartkówki oraz inne materiały ćwiczeniowe. 

4) 

 

https://youtu.be/e03Wwp6_BrI 

Tutaj omówiony został proces zakładania konta oraz dodawania kontaktów, a także proces tworzenia konwersacji 

grupowej na Skype. 

 

5) 

https://youtu.be/hmjdpwdaBEQ
https://youtu.be/e03Wwp6_BrI


 

https://youtu.be/Vvt0vVbL5yA   

Webinarium: Pozostań w kontakcie – online. Zdalne nauczanie z materiałami interaktywnymi 
Klett 
 

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostały narzędzia, które ułatwią przeprowadzenie lekcji online z wykorzystaniem 

materiałów interaktywnych Wydawnictwa Klett - przede wszystkim w oparciu o platformę Dzwonek.pl. Omówiliśmy 

temat zakładania wirtualnych klas, zadawania prac domowych i zbierania informacji zwrotnej od uczniów. 

 

https://youtu.be/Vvt0vVbL5yA
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