Skrypt do szkolenia dla nauczycieli.
Zdalne nauczanie z użyciem
narzędzi chmurowych.
#Webex4Teachers

Skrypt powstał dzięki pracy wielu osób podczas szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez
wolontariuszy z projektu #Webex4Teachers. Będziemy go poprawiać i uzupełniać – zapraszamy
do współpracy - pskirski@cisco.com

Wsparcie dla społeczności nauczycieli
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Nie do pominięcia - zanim zaczniemy.
Ważne podpowiedzi, które mogą uratować sytuację w trudnych chwilach.

Słuchawki zalecane!

Większość z nas do zdalnych spotkań przy pomocy przeróżnego oprogramowania i platform
użyje swojego laptopa lub komputera stacjonarnego.
Jakość dźwięku z wbudowanego mikrofonu jest bardzo często kiepskiej jakości. Zdarza się,
że dźwięk z wbudowanych w laptopa głośników trafia do wbudowanego mikrofonu i zakłóca
jego pracę – „zaczyna piszczeć albo mamy echo”.
Oddalając głowę od laptopa oddalamy nasz głos od mikrofonu więc zaczynamy być źle
słyszani przez uczniów.
Czasami w pomieszczeniu są z nami inne osoby, pojawiają się dźwięki oraz zakłócenia, z
którymi kiepski mikrofon w laptopie lub naszym PC, po prostu sobie nie poradzi.
Głos u nauczyciela to skarb i solidna podstawa sukcesu w uczeniu, zadbajmy więc o to, aby
docierał do naszych uczniów z jak najlepszą jakością.
Jeśli macie słuchawki średniej klasy z wbudowanym mikrofonem to uzyskacie
niesamowite efekty stosując je w czasie pracy będzie was słychać czysto i bez szumów.
Można użyć słuchawek dołączonych do naszych telefonów komórkowych często są one
dobrej jakości.

Używajcie właściwej przeglądarki internetowej!

Koniecznie sprawdźcie jaką przeglądarkę rekomenduje dostawca waszego narzędzia
do pracy zdalnej i przekażcie tą informację uczniom.
Jest to bardzo ważne, ponieważ funkcje związane ze współdzieleniem ekranu
lub podnoszeniem ręki, nie zawsze działają we wszystkich przeglądarkach.
Dobrej klasy narzędzia dostępne jako usługa z chmury oferują nam możliwość dołączenia
do spotkania przez przeglądarkę lub zainstalowanie na dysku aplikacji.
Jeśli zainstalujecie na dysku aplikację dostawcy usługi, jest to najpewniejsze rozwiązanie –
wtedy wszystkie funkcje zadziałają. Jeśli dysponujecie starszym komputerem ze słabszym
procesorem, możecie zdecydować się nie instalować aplikacji i dołączyć przez
przeglądarkę. Wtedy bardzo ważne jest żebyście zastosowali tą właściwą. Przykładowo
pracując z Webex Meetings dobrze działa Chrome i Firefox.

Co z kamerą? Włączać czy nie włączać a może wyłączać czy nie wyłączać?

Warto żebyśmy wszyscy mogli widzieć się nawzajem. Narzędzia oferują taką możliwość.
Jednak pamiętajmy, że przy 25 osobach patrzenie na mozaikę okienek z buziami przez całą
lekcję, niewiele wnosi. Możemy ustawić u siebie i uczniów opcję wyświetlania osoby
mówiącej na ekranach naszych komputerów.
Jednak nic nie jest za darmo. Przesyłanie obrazu kosztuje – zużywa pasmo internetowe
którego możemy mieć za mało. Obciąża nasz komputer, który musi dokonywać dodatkowe
obliczenia obsługując kamerę i przesyłanie obrazu, przy starszych komputerach może być
to dużym problemem.
Pozwólcie, że korzystam z naszych doświadczeń. Dobrze pracuje się, kiedy nauczyciel ma
włączoną kamerę i uczniowie widzą go w trakcie lekcji. Jeśli mamy interakcję i uczeń mówi

coś do klasy, niech na ten moment włączy kamerę, zazwyczaj jest to bardzo proste –
kliknięcie przycisków z mikrofonem i kamerę w okienku spotkania. A na koniec lekcji ….
włączmy wszystkie kamery i wszystkie mikrofony i cieszmy się tym, że jesteśmy razem!

Wsszystko nie działa! Co mam zrobić?!

Może się nam zdarzyć (a ostatnio się zdarza), że nie możemy dołączyć do spotkania, nie
mamy obrazu, nie słyszymy głosu, głos i obraz się zacina. Nie da się pracować w takich
warunkach. Co wtedy?
Proponuję krótką procedurę jak sprawdzić, czy mogę coś zrobić w tej sytuacji, czy też
lepiej spokojnie poczekać.
Krok 0: (bardzo częsty przypadek) sprawdź czy za ścianą ktoś z domowników nie uruchomił
właśnie oglądania ulubionego serialu … przez internet ;-)
Krok 1: Wyłącz kamerę, wyłącz współdzielenie ekranu, poproś innych o te same czynności.
Jeśli pomogło, włącz ponownie współdzielenie ekranu a następnie kamerę.
Krok 2: Sprawdź czy twój komputer nie jest przeciążony, czy inne aplikacje chodzą
normalnie, czy nie masz pootwieranych niepotrzebnych programów. W ostateczności
zrestartuj komputer.
Krok 3: Sprawdź jak tam z domowym internetem, czy strony otwierają się wystarczająco
szybko. W ostateczności zrestartuj domowy ruter.
Krok 4: sprawdzamy czy usługa, z której korzystamy działa w chmurze dostawcy oferują nam
możliwość sprawdzenia statusu pracy serwerów na stronie internetowej przykładowo
status.webex.com . Jeżeli usługa, z której korzystamy jest zaznaczona na czerwono –
uzbrójmy się w cierpliwość.

Zasady zachowania w klasie.
Ustal zasady klasowego savoir-vivre - to pomoże …

Wyłącz wszystkie mikrofony.

Znajdź i użyj funkcji typu Mute All i Mute User w swoim narzędziu. Mute All można znaleźć
np. klikając prawym przyciskiem na swoim imieniu i nazwisku na liście uczestników. Mute
User – to zazwyczaj ikona mikrofonu przy nazwisku uczestnika.
Na początku pierwszego spotkania, wyłącz klasie mikrofony i spokojnie wytłumacz
dlaczego to zrobiłeś oraz jakie wprowadzasz zasady (poniżej). Uprzedzamy, że początek
będzie trudny i pełen chaosu. Uczniowie będą odblokowywać mikrofony chcąc coś
powiedzieć, konsekwentnie używaj funkcji Mute All. Po 30 minutach wszystko powinno być
już pod kontrolą a kolejne spotkania będą zaczynać się już bez tego zjawiska.

Podnoszenie ręki nadal obowiązuje.

Jeżeli uczeń chce coś powiedzieć używa funkcji podnieś rękę, którą może znaleźć np. obok
swojego imienia na liście uczestników, może też włączyć kamerę, aby dać znać o swojej
chęci zabrania głosu.

Jeśli ktoś przeszkadza poproś go, aby wyszedł na korytarz.
Jeśli uczeń konsekwentnie utrudnia prowadzenie lekcji, możesz przenieść go ze spotkania
do poczekalni (aby ochłonął) przykładowa funkcja Move to Lobby a następnie ponownie
zaprosić do środka. Jest też możliwość całkowitego wykluczenia ucznia z lekcji
np. funkcja Expel.

Czy możemy ze sobą rozmawiać w czasie lekcji? – Chat?

Przy planowaniu spotkania warto zaprogramować funkcję chat w taki sposób, aby uczniowie
mogli rozmawiać na chat z nauczycielem oraz osobą prezentującą - jeśli nie jest to
nauczyciel. Wyłączajcie możliwość czatu pomiędzy uczniami – gadanie w ławce nie pomaga
w lekcji.

Punktualność obowiązuje - zamykamy klasę dla spóźnialskich.

Jeśli czujecie, że to zdyscyplinuje uczniów do punktualności, umówcie się z klasą, że x min
po rozpoczęciu zamykamy klasę, po to, aby spóźnialscy nie przeszkadzali swoim
dołączaniem i witaniem się z innymi. Umożliwi wam to funkcja typu Lock The Meeting –
niektórzy nazywają ją kluczykiem. Pamiętajcie jednak o tym, że do zamkniętej klasy nikt nie
może wejść bez naszego potwierdzenia, również Ci którym np. wyłączył się komputer.
Przy zablokowanym pokoju osoby takie oczekują w lobby i mogą być wpuszczone do klasy
po akceptacji nauczyciela, np. kliknięcie “Admit”, aby wpuścić danego ucznia.

Przygotowanie się nauczyciela do zajęć z uczniami.
Jak przygotować narzędzia do pracy zdalnej, do lekcji z uczniami.

Zaplanowanie lekcji

Korzystając z panelu nauczycielskiego (konto Host), zaplanuj lekcję.
Pamiętaj o:
• Czytelnej dla wszystkich nazwie spotkania, zawierającej informację o czym i dla
której klasy, jest to spotkanie.
• Ustawieniu hasła spotkania, które trafi do wszystkich uczestników.
• Wybraniu odpowiedniej godziny i czasu trwania spotkania.
• Wyłączeniu możliwości czatu pomiędzy uczniami.
• Dostarczeniu informacji o spotkaniu do uczniów. Do tego celu wykorzystaj link do
spotkania, który w ustalony w twojej szkole sposób trafi do uczniów.

Uruchomienie lekcji

Lekcję zaplanowałeś jako spotkanie na konkretny dzień i godzinę.
Dołącz do lekcji 5 minut wcześniej, aby mieć wszystko pod kontrolą.
Jeśli jest taka potrzeba z panelu nauczyciela w przeglądarce możesz rozpocząć lekcję
wcześniej.

Zakończenie lekcji

Ty jesteś gospodarzem spotkania. Ty je zaczynasz i Ty je kończysz.
Pamiętaj więc, że jeśli opuścisz spotkanie wybierając opcję End Meeting, wszyscy
uczniowie automatycznie opuszczą klasę.
Przygotuj się na sytuacje awaryjne. Jeżeli masz słaby dostęp do internetu:
• Jeśli opuścisz spotkanie wbrew Twojej woli np. utracisz dostępu do internetu,
do Twojego powrotu rolę Host’a przejmie losowy uczestnik.
• Uprzedź klasę, że jeśli spotkanie z jakiś przyczyn się rozłączy, uruchomisz je
ponownie, tak, aby w czasie do 10 minut wszyscy połączyli się ponownie. Jeśli uda się
szybciej, to 10 minut można wykorzystać na otwarcie okna i zaparzenie herbaty
• Umów się z osobą w klasie, która ma dobry dostęp to internetu, że przekażesz jej
prawa hosta na czas lekcji, a pod koniec lekcji ta osoba odda Ci prawa hosta.
Poinformuj pozostałych uczniów dlaczego to robisz, żeby nie czuli się zdziwieni
faktem, że jeden z nich jest gospodarzem spotkania.

Praca z „klasą”, czyli lekcja ;-).
Lekcja zdalna może być ciekawa... a nawet bardzo
Wykorzystaj maksymalnie funkcje używanej platformy do interakcji z uczniami
podczas lekcji. To od Ciebie zależy na ile to co powiesz i pokażesz będzie ciekawe.
Dlatego poświęć czas na przeszkolenie się z używania funkcji, przećwicz je z kimś
z rodziny jako słuchaczem używając dwóch komputerów lub komputera i tabletu
czy smartfona. W efekcie będziesz mógł oglądać na urządzeniu ucznia jak prowadzona
przez Ciebie lekcja wygląda u niego w domu.

Popularne funkcje przydatne w prowadzeniu lekcji
•
•
•
•
•
•
•
•

Współdzielenie ekranu - cały pulpit.
Wyłączenie możliwości współdzielenia ekranu przez uczniów (ang. Anyone Can Share)
Notatki i malowanie flamastrem na pokazywanym ekranie (ang. Annotations).
Wskaźnik i strzałka.
Przekazywanie kontroli na współdzielonym ekranie uczniowi, w celu np. wskazanie
detalu na rysunku.
Przekazywania funkcji prezentera uczniowi, w celu pokazania zawartości jego pulpitu
lub aplikacji.
Ankiety (Pooling) – szybkie ankiety z prostą odpowiedzią na pytania w grupie,
z graficzną prezentacją wyniku na ekranie.
Recording, czyli nagrywanie spotkania lub jego części. Jest to możliwe dzięki funkcjom
Play, Pause, Stop.

Jak zachować materiały z lekcji?
Praca, którą wykonujecie z klasą na lekcji często jest warta utrwalenia
dla ponownego wykorzystania…
Jest kilka sposobów na archiwizowanie tego, co powstaje w trakcie lekcji. Zastanówmy się,
co może nam się z lekcji przydać:
• Notatki z notesu,
• Chat,
• Ankiety,
• Notatki robione flamastrem na stronach internetowych,
• Przebieg całego lub części spotkania z nagraniem głosu, video, prezentacji, itd.
W większości dobrych systemów oferowanych przez dostawców, na zakończenie spotkania
Nauczyciel może zdecydować czy zapisać wszystkie wymienione materiały na dysku swojego
komputera. Może to też zrobić w trakcie spotkania, na przykład wybierając opcję File,
a następnie Save. W przypadku notatek robionych flamastrem np. na współdzielonych
stronach internetowych, może je zapisać w postaci pliku graficznego jako zrzut ekranu itd.
Nagranie spotkania lub jego części zostaje automatycznie umieszczone na koncie
nauczyciela (Hosta). W prosty sposób możecie później a) zgrać materiał na dysk swojego
komputera, b) udostępnić link do nagranej lekcji.
W efekcie po pewnym czasie możecie dysponować bardzo dobrą biblioteką własnych lekcji.
Mała podpowiedź. Jeśli nie ma potrzeby nie nagrywajcie całej lekcji, warto nagrywać te
momenty, w których będziecie mówili o czymś co jest ważne i/lub trudne. Dzięki temu
zarówno uczniowie z tej klasy lub innych będą mogli w przyszłości wykorzystać ten fragment
do powtórzenia materiału. Nie zapomnijcie im później udostępnić linka do waszej biblioteki!

I na deser – dla tych, którzy są na zwolnieniu lekarskim albo nie
działał im internet - takie materiały po lekcji to naprawdę bardzo
wielka pomoc od Was Nauczycieli !!!

Jak przygotować lekcję wcześniej?
Czasami nie możecie poprowadzić lekcji w umówionym terminie, czasami uczniowie powinni
się wcześniej przygotować na materiałach od Was. Jak sobie w tym pomóc …?
Wiecie już jak używać nagrywania lekcji, prawda?
Użyjemy tej funkcji, żeby przygotować całą lekcję albo jej fragment.
Po zakończeniu pracy macie do swojej dyspozycji bezcenny link z efektem Waszej pracy,
którym możecie obdarować uczniów.
Jeśli potrzebujecie spotkać się z innym nauczycielem, żeby dobrze przygotować materiał
do swojej lekcji - wykorzystajcie dostępną w panelu nauczyciela funkcję Personal Room.

Jak zorganizować pracę w szkole?
Szkoły mają swoje platformy do tworzenia planów lekcji, ocen, informacji dla uczniów
i rodziców, wykorzystajcie to kreatywnie w dzisiejszej rzeczywistości …
Nie ma gotowego przepisu jak szybko i bez zbędnych kosztów zbudować rozwiązanie
dla szkoły. Każda szkoła jest inna. Jesteśmy przyzwyczajeni do działania w rzeczywistości,
która nagle bardzo się zmieniła.
Co możemy zrobić?
Kilka podpowiedzi:
• Jeżeli zdecydowaliście się jako nauczyciele używać narzędzia do pracy grupowej jako
wsparcia dla prowadzenia lekcji, opracujcie sposób i standard informowania uczniów
o zajęciach zdalnego nauczania. Wykorzystajcie do tego wasze platformy z edziennikiem i zaakceptowane już przez uczniów i rodziców kanały komunikacji
elektronicznej.
• Rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji platforma epodreczniki.pl pomoże
Wam w pracy i uzupełni się z narzędziem do żywej komunikacji z klasą.
• Praca z klasą to nie tylko lekcja z konkretnego przedmiotu i godzina wychowawcza integrowanie się młodzieży w obecnych warunkach jest bardzo ważne. Pracujmy
również nad tym, żeby młodzież nie utknęła przed ekranami. Wykorzystajcie
komunikację do tego, aby przekonać swoich uczniów do aktywności manualnej,
fizycznej oraz twórczej razem z ich rodzicami. Zróbcie spotkanie, na którym podzielicie
się tym, co kto robi, i jakie ma sposoby na dobre spędzenie czasu.
• Nauczyciele w szkole to zespół ludzi, którzy ze sobą współpracują. Zebrania – Rady
Nauczycielskiej czy spotkania 1:1 - są kluczowe, ponieważ członkowie zespołu oraz ich
lider muszą mieć ze sobą kontakt. Bądźcie kreatywni - w firmach komercyjnych
pracuje się w ten sposób na skalę globalną. Pokażcie sami sobie jak możecie
to wykorzystać.
• W ten sam sposób możecie spotkać się z rodzicami w ramach zebrania rodziców - nie
martwcie się o dorosłych, uczniowie pomogą im dołączyć do spotkania i zrozumieć
savoir-vivre. Nie da się też ukryć, że wielu z nich używa takich narzędzi w pracy.
• Czy jest możliwe spotkanie 1:1 rodzic z nauczycielem? Tak! Użyjcie funkcji Personal
Room i zaproponujcie rodzicom dogodny dla Was termin na krótką rozmowę. Sami
wiecie, że takie rozmowy są bardzo ważne.

Przydatne funkcje i słowniczek.
Poszukaj tych funkcji – lub ich odpowiedników w swoim narzędziu i poćwicz ich wykorzystanie.

Zasady zachowanie w klasie
Nazwa funkcji (ang.)
Mute All
Mute User
Raise Hand
Meeting Lock
Mic Off
Camera Off

Opis działania
Wycisz wszystkich
Wycisz użytkownika
Podnieś rękę
Zamknij spotkanie
Wyłącz mikrofon
Wyłącz kamerę

Praca na lekcji
Nazwa funkcji (ang.)
Share Screen
Users
Chat
Notes
Poll
Annotate
Recording

Opis działania
Pokaż ekran
Użytkownika
Czat (Komunikator)
Notatki
Ankieta
Adnotacje
Nagrywanie

Praca zdalna – higiena.
Zadbajcie o siebie i o uczniów, praca zdalna może być bardziej męcząca niż nam się
to wydaje..., ale nie musi
Pracujesz z domu? Oto krótki poradnik jak sobie z tym radzić, by być efektywnym
i zachować równowagę między pracą, a życiem prywatnym.
Wykonując swoje obowiązki w domu warto zadbać o odpowiednie środowisko pracy. Jeżeli
nie dysponujemy biurkiem, możemy pracować przy stole, przy którym na co dzień jemy
posiłki. Usuńmy zbędne przedmioty osobiste z przestrzeni, gdzie zamierzamy pracować.
Mogą one rozpraszać nie tylko nas, ale również osoby, z którymi kontaktujemy się
za pomocą wideokonferencji.

Gdy korzystamy z funkcji wideo, powinniśmy starać się usiąść na tle gładkiej ściany. Warto
również wybrać miejsce naprzeciwko okna. Naturalne światło sprawi, że będziemy lepiej
widoczni podczas wideokonferencji. Jeżeli nie jest to możliwe, użyjmy lampy,
aby odpowiednio doświetlić twarz.
W pracy z domu ważna jest również samodyscyplina. Częstym problemem działania
w trybie „home office” jest przenikanie się zadań służbowych z prywatnymi, co powoduje,
że jedne i drugie zajmują nam więcej czasu niż w normalnych warunkach. Jeżeli nie chcemy,
aby praca z domu odbiła się negatywnie na naszej efektywności, musimy odpowiednio
zarządzać swoim czasem.
Będąc w szkole mamy więcej okazji do przerw na kawę czy herbatę z innymi nauczycielami.
Gdy jesteśmy w domu, można zapomnieć o tym, jak ważna jest chwila ruchu, odpowiednie
nawodnienie i odpoczynek od monitora. Warto znaleźć czas, aby przygotować sobie coś
do picia, rozciągnąć się czy porozmawiać na czacie ze współpracownikami na tematy
niezwiązane z pracą. W dłuższej perspektywie sprawi to, że będziemy bardziej efektywni
i szybciej zrealizujemy powierzone nam zadania.

Gdy sytuacja zmusza nas do pracy w domu, warto skorzystać z poniższej listy, aby upewnić
się, że jesteśmy do niej odpowiednio przygotowani:
•
•
•

Pamiętaj, aby zabrać z biura ładowarki do laptopów lub innego sprzętu,
którego potrzebujesz.
Upewnij się, że oprogramowanie Twojego komputera i aplikacje są aktualne.
Wyznacz miejsce pracy w domu, które będzie ergonomiczne, wygodne i wydajne.

•

•

Użyj słuchawek z funkcją redukcji szumów lub zestawu słuchawkowego, aby uzyskać
najlepsze wrażenia dźwiękowe podczas rozmów z uczniami i współpracownikami.
To rozwiązanie sprawi, że odgłosy takie jak szczekanie psa czy płacz dziecka będą
mniej uciążliwe.
Poproś innych domowników, aby ograniczyli na czas pracy czynności wymagające
dużej przepustowości sieci, takie jak strumieniowe transmisje wideo.

