Zarządzanie interaktywną lekcją
za pomocą monitora interaktywnego
i urządzeń mobilnych

Jak skorzystać z materiałów
Szanowni Państwo,
Spotykamy się na płaszczyźnie wspólnego zainspirowania się, jak od ręki skorzystać z wbudowanych
funkcji monitora interaktywnego i ułatwić sobie pracę – level I.
Webinar pokazywał "wiedzę w pigułce" oraz wybrane, najbardziej poszukiwane funkcjonalności....
a możliwości jest o wiele więcej – w dodatku każdy może je opanować w kilku krokach i podnieść
ergonomię swojej pracy z perspektywy ilości i efektywności wykonywanych na co dzień czynności.
Klucz do sukcesu: odnaleźć ergonomię dla siebie, przepraktykować najpierw tylko ulubione,
czy wybrane funkcje aż do momentu uzyskania satysfakcji, jak „po oswojeniu” nowego smar ona
czy laptopa. Na początku trudno szybko nam odnaleźć funkcjonalności, z których korzystamy, a potem
trudno nam sobie wyobrazić, jak działaliśmy na poprzednim, „starym” sprzęcie.
Zapraszam do wymiany spostrzeżeń i zgłaszania potrzeb oraz dzielenia się inspiracjami na Grupie:
Link do grupy: h ps://www.facebook.com/groups/MWS.inspiruje/
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Zarys programu webinaru
1. Zasady pracy na monitorze interaktywnym:





nawigacja i podłączenia
tryby pracy
nanoszenie notatek na dowolnej wyświetlanej treści
współpraca z urządzeniami: tablet – w tym graficzny, komputer, smartfon,
wizualizer, mikroskop, pamięć zewnętrzna (pendrive), WiFi lub sieć Internet,
multibooki i pomoce dydaktyczne typu laboratoria elektroniczne do pomiarów biolchem-fiz, roboty, kamera, głośniki, chmura i jej zasoby

2. Możliwości monitora interaktywnego w oparciu o wbudowane oprogramowanie:




tworzenie prezentacji – dowolne zasoby, w tym multibooki
narzędzia przedmiotowe – matematyka, fizyka, chemia i tła (wczesnoszkolna,
strategie na boisku, przedmiotowe i inne)
kontrolowanie treści – wyświetlanej na monitorze za pomocą smartfona

Zastosowanie: nauczyciel używając urządzenia mobilnego może chodzić po klasie i uruchomić
prezentację lub dowolny inny materiał (audio, wideo, mulibook, zdjęcia, zasoby Internetu), a także
zdalnie notować na nich – naniesione na smartfonie notatki wyświetlają się na monitorze/ekranie
w czasie rzeczywistym, uczeń wysyła na monitor swoją pracę i omawia z ławki wraz z możliwością
nanoszenia notatek


„zdalny” wizualizer – współpraca monitora interaktywnego ze smartfonem

Zastosowanie: prezentacja prac ucznia, instrukcji nauczyciela, obrazu z mikroskopu, digitalizacja
ćwiczeń, map – wskazane na smartfonie treści wyświetlają się na monitorze w czasie rzeczywistym


funkcja głosowanie – szybki test z raportem wyników bez konieczności
wcześniejszego tworzenia przez naniesienie notatek na prezentowany materiał (film,
prezentacja, zdjęcie i wszystkie inne)

Zastosowanie: diagnozowanie zrozumienia omawianego z uczniami materiału, quiz na refleks, sondaż,
test, zgłaszanie się do odpowiedzi, zebranie propozycji i opinii na dany temat, głosowanie, burza
mózgów...
3. FILM na monitorze interaktywnym:
Zastosowanie: nagrywanie ekranu (tego, co prezentujemy), nagrywanie obrazu z kamery (przebieg
lekcji jako wystąpienia nauczyciela lub z udziałem klasy), nagrywanie lekcji pokazowych
eksponowanych na stronie szkoły lub w mediach społecznościowych, przeznaczonych do powtórzeń,
e-learningu, dla nieobecnych lub uczących się indywidualnie, pokaz i promocja zajęć dodatkowych
lub prowadzonej terapii, zapisywanie lub wysyłanie filmów do chmury jednym kliknięciem
4. Gromadzenie i porządkowanie ulubionych zasobów do lekcji w formie galerii webmix
na monitorze (klikalne ikonki, jak na smartfonie):
Zastosowanie: wygodna kolekcja ulubionych zasobów dla każdego nauczyciela - uporządkowanie
w interaktywnej formie graficznej i łatwe udostępnianie uczniom oraz osobom współpracującym
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Zalety, korzyści i ułatwienia dla nauczyciela i ucznia oraz szkoły
Monitor interaktywny – nowocześniejszy i tańszy w utrzymaniu. Obsługa przypomina doskonale
wszystkim znane smartfony.
Zalety, korzyści i ułatwienia dla nauczyciela i szkoły:


























lekcja, indywidualna praca z uczniem, terapia, praca w chmurze
komfort pracy: nie wymaga rzutnika i kalibracji
ma wbudowane własne głośniki
działa bez komputera lub może mieć własny wbudowany komputer OPS, ewentualnie
powiela treść z podłączonego komputera
nanoszenie notatek w czasie rzeczywistym na wyświetlany materiał, w tym film
i zapisywanie lekcji
współpracuje z: tabletem, komputerem, smartfonem, wizualizerem, mikroskopem, pamięcią
zewnętrzną (pendrive), WiFi lub siecią Internet, multibookami i pomocami dydaktycznymi
typu
laboratoria
elektroniczne
do
pomiarów
biol-chem-fiz/roboty, chmurą
i jej zasobami, tabletem - w tym graficznym
sterowanie monitorem interaktywnym za pomocą smartfona/tabletu (chodząc po klasie
i nanoszenie "zdalne" notatek przez smartfon - obraz widoczny na monitorze) i łączenie się z
urządzeniami mobilnymi uczniów - wyświetlanie prac uczniów i zasobów urządzenia
mobilnego
digitalizacja zasobów i pomocy dydaktycznych: błyskawiczne tworzenie w oparciu o zdjęcia
wykonane smartfonem, przesyłanie na monitor i zapisywanie (np. mapy, prace uczniów itp.)
prowadzenie lekcji wspartej e-materiałem i elementami e-learningu z udziałem nauczyciela
współpracującego z zespołem klasowym
możliwość odczytu plików Word, Excel, PowerPoint, PDF, PNG, JPG + filmy i mp3
możliwość edytowania naniesionych na zasobach notatek
może być zawieszony na ścianie lub mobilny
nie daje cienia osób pracujących z monitorem
nie wymaga zasłaniania okien (nie odbija światła)
jednocześnie może pisać lub rysować więcej osób: gry, interaktywne ćwiczenia,
odpowiedź/prezentacja
szybkość i dokładność pisania oraz precyzja wskazywanych elementów
wysoka jakość 4K/Full HD (widoczność dla całej klasy)
komfort pracy dla oczu (przyjazny kontrast dla osób bezpośrednio pracujących z monitorem,
jak również w większej odległości)
trwałość około 10 lat w zależności od ilości h wyświetlania, energooszczędność
trwała, hartowana szyba zabezpieczająca przed uszkodzeniem
łatwe dzielenie się notatkami lub nagranym filmem z przeprowadzonych lekcji w formie
elektronicznej, co daje uczniom możliwość powtórzenia materiału w dowolnym momencie
technologia dotyku, która rozpoznaje grubość pisaka i przypisany do niej kolor, dzięki czemu
2 osoby na raz mogą pracować i pisać różnymi kolorami (podczas odpowiedzi lub
prezentowania), co sprawia, że notatki są bardziej przejrzyste
system ochrony oczu eye care
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Zalety, korzyści i ułatwienia dla ucznia:








interaktywne ćwiczenia, multimedialne materiały audio i wideo, oraz techniki pracy,
jak na przykład udostępnianie treści edukacyjnych za pomocą QR-CODE, aktywizują zmysły
uczniów i zwiększają rozumienie i zapamiętywanie omawianych treści
łatwe dzielenie się notatkami z przeprowadzonych lekcji w formie elektronicznej,
co daje uczniom możliwość powtórzenia materiału w dowolnym momencie
wysoka rozdzielczość obrazu – wyrazisty obraz i komfort pracy dla ucznia
przejrzystość notatek dzięki dokładniejszej technologii odczytywania dotyku
łatwy dla ucznia dostęp do elektronicznych notatek wypracowanych na lekcji i udostępnienie
"dla wszystkich"
przedstawienie treści edukacyjnych w bardzo wysokiej jakości obrazu, rozdzielczości
4K/UHD
wysyłanie na monitor swojej pracy i omawianie z ławki wraz z możliwością nanoszenia
notatek - dzięki połączeniu ze smartfonem

Temat 1: Możliwości monitora interaktywnego w oparciu o
wbudowane oprogramowanie
Warto wiedzieć

Monitor jest samodzielnym urządzeniem – praca na
wbudowanym systemie Android.
Monitor może współpracować z komputerem i jego
zasobami oraz programami, w tym mul bookami (system
Windows, iOS).
Monitor może współpracować z urządzeniami mobilnymi
(Android, iOS): smar ony, tablet (w tym graﬁczny).
Przyjazny dla różnych marek – nie blokuje się na mix
marek smar onów czy tabletów.
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Wybór sposobu pracy: Praca na monitorze interaktywnym
System Android umożliwia użycie monitora bez podłączania go do komputera zewnętrznego.
System Android zawiera:
 Note: tworzenie prezentacji, dodawanie notatek itp.
 Finder: służy do przeglądania zasobów pendriva (1 lub 2) oraz miejsce, gdzie zapisujemy
prezentacje lub inne materiały w pamięci monitora
 Wikipedia: zasoby Wikipedii
 Internet/Chromium: wewnętrzna przeglądarka systemu Android
 Ustawienia: m.in. język, godzina, połączenie z Internetem, aktualizacja, dźwięk
 ScreenSharePro lub Connect: łączenie z urządzeniami moblinymi wyświetlanie na ekranie
karty pracy, notatki ucznia, dowolnego zasobu z urządzenia mobilnego, chmury, YT itp.

Ekran startowy: boczne strzałki wywołują po obydwu stronach „podręczny pasek boczny”.
Android :
1. Odczytanie zdjęcia z Pendrive i nanoszenie notatek:
 podłączamy Pendrive do gniazda USB w Ekranie interaktywnym (prawy dół ramy ekranu)
 pojawia się okno Autoodtwarzanie
 wybieramy: Otwórz folder, aby wyświetlić pliki
 wybieramy plik
 aby notować na zdjęciu wybieramy z lewej strony ekranu ikonę menu
 wybieramy pisak, aby notować
 aby zapisać notatki do PDF wybieramy z menu Eksport
 zapisujemy w wybranej lokalizacji na dysku komputera lub na Pendrive
 aby wysłać zapisany plik mailem do ucznia, należy dodać go jako załącznik do wiadomości email z miejsca, gdzie go zapisaliśmy – np. z pendriva lub komputera
7

Po wywołaniu paska bocznego można skorzystać np. z pisaka do nanoszenia notatek na dowolnej
wyświetlanej treści. Domek – przenosi na ekran startowy.

Ustawienia ogólne: wywołanie ruchem od dołu ku górze.
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Praca na monitorze interaktywnym podłączonym do komputera
System Windows umożliwia pracę na komputerze zewnętrznym i jednoczesne wyświetlanie
zasobów/treści na monitorze interaktywnym.
Wymaga uruchomienia programu Note 3 dla Windows (ikonka na pulpicie komputera).

Note 3
Nowy dokument



po uruchomieniu programu z ikony na pulpicie, domyślnie otwiera się nowy pusty dokument
aby otworzyć nowy dokument w już otwartym programie NOTE 3 przechodzimy do:
Menu > Plik > Nowy (dzięki temu tworzymy kolejną nową lekcję)

Zapisywanie


zapisywanie przygotowanej lekcji zrealizujemy:
Menu > Plik > Zapisz (wybieramy, czy na pendrivie, czy na komputerze i w jakim folderze)

Otwieranie


aby otworzyć wcześniej zapisaną lekcję:
Menu > Plik >Otwórz (przechodzimy na pendrive lub komputer do folderu, gdzie mamy
zapisaną lekcję pod znaną nam nazwą)

Drukowanie


aby wydrukować przejdź do:
Menu > Drukuj

Eksport


aby wyeksportować lekcję do pliku PDF należy przejść do:
Menu >Eksportuj > PDF - i zapisz w dowolnej lokalizacji na komputerze lub pendrive

Dodawanie zdjęcia


aby dodać zdjęcie do lekcji przechodzimy do:
Menu > Importuj >Plik - i wskaż zdjęcie w wybranej lokalizacji na komputerze lub
pendrive
i kliknij: Otwórz

Dodawanie napisu (Tekstu)




Wybieramy ikonę T z dolnego menu
Klikamy na stronie i w polu tekstowym wpisujemy tekst
Klikamy poza polem tekstowym, aby wyjść z edycji

Dodawanie notatek na zdjęciu lub stronie lekcji w Note 3






Wybieramy pisak z dolnego menu jednym kliknięciem
Drugie kliknięcie na pisak pozwoli ustawić jego grubość i kolor
Piszemy notatki
Aby wyłączyć pisak należy kliknąć na ikonę wskaźnik w dolnym menu
Aby usunąć notatki, albo wybieramy z dolnego menu Gumkę, albo klikając lewym klawiszem
myszy na notatce wybieramy z bocznego menu opcję: Usuń
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Tryby pracy - Ekran/Pulpit
Zrzuty z ekranu

(zapisanie tego, co wyświetliliśmy na ekranie wraz z notatkami, np. skomentowane zdjęcie lub
dokument)
 Przechodzimy w programie NOTE 3 do trybu Pulpitu (ikona Monitora w lewym dolnym rogu
ekranu)
 Z menu w trybie pulpitu wybieramy Narzędzia, a następnie ikonę Zrzut z ekranu
 Otwieramy zasób, z którego chcemy zrobić zrzut ekranowy (np. ﬁlm z Youtube.com)
 Z aktywnego menu po prawej stronie wybieramy rodzaj zrzutu ekranu Pełny ekran lub Obszar
do zaznaczenia
 W przypadku wyboru Pełnego Ekranu, zrzut z widokiem Pełnego ekranu zostanie otwarty w
NOTE 3 na aktualnie otwartej stronie
 W przypadku wyboru Obszaru do zaznaczenia, należy przeciągając lewym klawiszem myszy
nad fragmentem ekranu i wskazać obszar, który ma być zrzucony do NOTE 3 następnie
wskazany obszar akceptujemy ikoną V.(Aby zaznaczyć obszar, przeciągamy lewym klawiszem
myszy, tak jak np. zaznaczamy tekst w programie WORD)

Dodawanie ﬁlmu z YouTube













Po wykonaniu zrzutu z ekranu przedstawiającego ﬁlm w YouTube
Należy wrócić do trybu pulpitu i skopiować link do ﬁlmu z paska adresu znajdującego się na
górze strony w przeglądarce internetowej(klikamy lewym klawiszem myszy na polu obok
linka, a następnie klikamy prawym klawiszem na zaznaczonym linku i wybieramy opcję:
Kopiuj)
Przykładowy link wygląda tak: h ps://www.youtube.com/watch?v=TbggjVPb9Fk
Przechodzimy do trybu Ekranowego, czyli do programu NOTE 3 klikając w menu Pulpitu na
ikonę N
Klikamy lewym klawiszem myszy na Zrzucie z ekranu, który przed chwilą wykonaliśmy i
uaktywnia się boczne menu
Z bocznego menu wybieramy ostatnią funkcję na dole (3 minusy)
Otwiera się menu, z którego wybieramy: Edytuj hiperłącze
W otwartym oknie: Ustaw hiperłącze, zaznaczamy opcję: Sieć
A następnie wklejamy link w polu: Wprowadź URL strony internetowej (prawy klawisz myszy
na polu, wybieramy opcję: Wklej)
Klikamy poza zdjęciem
Od tej chwili w lekcji w programie NOTE 3 jeśli tylko będziemy chcieli przejść na hiperłącze, to
klikniemy na podlinkowany obraz, a następnie na ikonę hiperłącza i zostaniemy przekierowani
na stronę do której prowadzi link. Film otworzy się w nowej karcie domyślnej przeglądarki .
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Dodawanie linku

(do dowolnego zasobu w sieci, czyli np. do zdjęcia dodajemy link=hiperłącze po to, aby po
kliknięciu na zdjęcie przeniósł nas do strony internetowej, którą wskazaliśmy wcześniej – np.
deﬁnicja Twierdzenia Pitagorasa lub ﬁlm wyjaśniający, jak rozwiązać zadanie itp.)
 Aby dodać link do strony lekcji w programie NOTE 3 należy najpierw dodać element który
będzie podlinkowany, powyżej przedstawiony przykład zawierał zrzut z ekranu, ale również
możemy podlinkować jakiś dowolny tekst
 W tym celu wybieramy ikonę T i wpisujemy tekst, który chcemy podlinkować
 Po wpisaniu tekstu, przechodzimy do trybu pulpitu aby skopiować link (do zasobu w
Internecie, do którego chcemy żeby prowadziło hiperłącze) z paska adresu znajdującego się
na górze strony w przeglądarce internetowej(klikamy lewym klawiszem myszy na polu obok
linka, a następnie klikamy prawym klawiszem na zaznaczonym linku i wybieramy opcję:
Kopiuj)
 Przykładowy link wygląda tak: h ps://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie_Pitagorasa
 Przechodzimy do trybu Ekranowego, czyli do programu NOTE 3 klikając w menu Pulpitu na
ikonę N
 Klikamy lewym klawiszem myszy na tekście, który przed chwilą wykonaliśmy i uaktywnia się
boczne menu
 Z bocznego menu wybieramy ostatnią funkcję na dole (3 minusy)
 Otwiera się menu, z którego wybieramy: Edytuj hiperłącze
 W otwartym oknie: Ustaw hiperłącze, zaznaczamy opcję: Sieć
 A następnie wklejamy link w polu: Wprowadź URL strony internetowej (prawy klawisz myszy
na polu, wybieramy opcję: Wklej)
 Klikamy poza tekstem
 Od tej chwili w lekcji w programie NOTE 3 jeśli tylko będziemy chcieli przejść na hiperłącze, to
klikniemy na podlinkowany tekst, a następnie na ikonę hiperłącza i zostaniemy przekierowani
na stronę do której prowadzi link. Strona Internetowa otworzy się w nowej karcie domyślnej
przeglądarki .

Dodawanie mp3

(czyli nagrań audio/głosowych, np. piosenki lub nagranego lektora – bez obrazu)
 Podobnie jak w poprzednim przykładzie, ale po otwarciu okna: Ustaw hiperłącze należy
wybrać opcję: Audio
 Następnie klikając na ikonę lupy, wyszukać na komputerze zasobu: mp3 (nagrania lektora,
nagrania słuchowiska czy innego audio)
 Zaakceptować wybór, klikając: Otwórz
 Potwierdzić utworzenie hiperłącza (przez kliknięcie ikony z łańcuchem)
 Od tej chwili w lekcji w programie NOTE 3 jeśli tylko będziemy chcieli przejść na hiperłącze, to
klikniemy na podlinkowany tekst, a następnie na ikonę: hiperłącza i wtedy zostanie
odtworzony podlinkowany plik mp3.
 Jeśli chcemy zatrzymać odtwarzanie, klikamy ponownie na ikonę: hiperłącze
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Import z PPT, czyli prezentacji PowerPoint

(czyli otwarcie w programie Note 3 gotowej prezentacji PowerPoint=PPT utworzonej na
dowolnym komputerze, aby można było ją wyświetlić i komentować oraz ewentualnie zapisać
komentarze)
 Klikamy na ikonę Menu w dolnym lewym rogu programu NOTE 3
 Klikamy Importuj
 Klikamy Plik
 Wybieramy lokalizację pliku z prezentacją Power Point (PPT lub PPTX)
 Zaznaczamy plik i klikamy: Otwórz
 Otwiera się prezentacja w oknie programu PowerPoint
 W górnym menu programu PowerPoint wybieramy zakładkę: Pokaz slajdów
 Następnie ikonę po lewej: Od początku
 Otworzy się Pokaz slajdów z nakładką programu NOTE 3 umożliwiającą notowanie na PPT
 Z dolnego menu można wybrać pisak lub gumkę
 Przy wyjściu z Prezentacji: Klawisz ESC system zapyta czy chcemy zachować nasze notatki
 Klikamy Zachowaj, jeśli potwierdzamy

Wizualizer (wymaga podłączenia kamery do komputera)





W dolnym menu programu NOTE 3 klikamy Narzędzia
Następnie Gadżet
Obiekt budka (Wizualizer)
Możliwe wykonanie zrzutu z ekranu kliknięciem ikony z Aparatem

Narzędzia przedmiotowe (dyscypliny)
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Connect – monitor we współpracy ze smar oninem i tabletem oraz z ich aplikacjami

(nie wymaga podłączenia kamery; kamerą staje się telefon)
Oprogramowanie rekomendowane do sterowania monitorem interaktywnym/ekranem
za pomocą smartfona/tabletu i łączenia się z komputerami uczniów:

UWAGA: Aby łączyć się smartfonem/tabletem z monitorem – obydwa urządzenia muszą być w tej
samej sieci.
Jak chodząc po sali zdalnie zarządzać wyświetlaną zawartością na monitorze?
Zastosowanie:
 zdalny wizualizer
 wysyłanie zdjęć: można zrobić zdjęcie telefonem lub tabletem pracy ucznia pisemnej lub
manualnej i szybko wyświetlić je na ekranie monitora, nanieść notatki i zapisać jako pomoc
dydaktyczna
 tworzenie własnych pomocy dydaktycznych – np. wykonanego smartfonem zdjęcia mapy lub
zrzutu z ekranu wybranego materiału oraz naniesienie notatek
 wysyłanie obrazu wideo pracy ucznia lub innego materiału – przez nakierowanie na niego
kamerki smartfona
 kontrolowanie prezentacji: używając urządzenia mobilnego można chodzić po klasie i
włączyć prezentacje PPT lub inny materiał, przesuwać slajdy, a także zdalnie notować na nich
– naniesione na smartfonie notatki wyświetlają się na monitorze/ekranie w czasie
rzeczywistym
 współdzielony pulpit: program pozwala na wyświetlenie pulpitu komputera na telefonie i
odwrotnie. Dzięki tej opcji można zdalnie kontrolować komputer urządzeniem mobilnym lub
zaprezentować na komputerze pulpit telefonu
 funkcja Touchpad pozwala korzystać z powierzchni dotykowej urządzenia mobilnego, jak ze
znanego z laptopów TouchPada (gładzika)
 transmisja danych pozwala na przesłanie na komputer dowolnego pliku i odtworzenie go
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Capture – jak nagrywać ﬁlmy z lekcji

Capture

Zastosowanie:
 oprogramowanie dla prowadzących zajęcia i wykłady służące nagrywaniu materiałów
 posiada funkcje takie jak nagrywanie ekranu, nagrywanie obrazu z kamery (widoczny
omawiany materiał na monitorze oraz osoba prowadząca) oraz edytowanie ﬁlmów, dzięki
czemu można w prosty sposób nagrać, a następnie przygotować ﬁlm do późniejszego
odtworzenia
 dzięki bardzo intuicyjnej konstrukcji oraz interfejsowi przystosowanemu do obsługi dotykiem
nagrywanie wideo, edytowanie i prezentowanie jest bardzo proste, a zapisywanie
lub wysyłanie do popularnej chmury danych odbywa się jednym kliknięciem.
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Inspirujące aplikacje na smar on lub tablet
Kalkulator matematyczny obliczający działania za pomocą kamerki
Aplikacja bezpłatna do pobrania ze Sklepu Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&gl=PL

Obliczenia w czasie rzeczywistym.
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Łatwe udostępnianie obliczeń i wykresów.

Sztuczki matematyczne



dla tych, którzy chcą nauczyć się interesujących matematycznych trików przyspieszających
liczenie, które pomogą rozwiązać cześć matematycznych problemów i zadań o wiele szybciej niż
klasycznie
użyteczna aplikacja do wyćwiczenia liczenia

Aplikacja bezpłatna do pobrania ze Sklepu Play:
h ps://play.google.com/store/apps/details?id=example.matharithme cs&hl=pl
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Temat 2: Potencjał monitora we współpracy z interaktywnymi
zasobami

E-podręczniki – Interaktywne materiały edukacyjne
h ps://epodreczniki.pl/search - podręczniki z ćwiczeniami interaktywnymi i ﬁlmami do różnych
przedmiotów: edukacja wczesnoszkolna, podstawowa, ponadpodstawowa, specjalna
h ps://epodreczniki.pl/ - strona główna z zasobami dodatkowymi
Zobacz przykładową lekcję „Tarcie, indukcja…”:
h ps://epodreczniki.pl/a/elektryzowanie-cial-przez-tarcie-dotyk-i-indukcje/DWUS0j8Bg

epodręczniki od MEN: bezpłatne, interaktywne, inspirujące UZUPEŁNIENIE lub ALTERNATYWA dla
WYDAWNICTW
DLA WSZYSTKICH ETAPÓW EDUKACYJNYCH: edukacja wczesnoszkolna (klasy 1-3), szkoła
podstawowa (klasy 4-8), poziom licealny, branżowy i zawodowy, edukacja specjalna
eMATERIAŁY:






treści edukacyjne, ćwiczenia i mul media, zadania interaktywne, krzyżówki, ﬁlmiki i
audiobooki, wirtualne podróże i eksperymenty (np. wirtualny spacer po Czarnolesie i
Colosseum), słownik pojęć, scenariusze lekcji
możliwość edycji materiałów oraz tworzenia nowych autorskich zestawów
dostosowane do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym, co pozwala na korzystanie
z e materiałów uczniom w dysfunkcjami
e-zasoby z zakresu języka obcego ukierunkowanego zawodowo: h ps:// ny.pl/t2st8
języki do wyboru: polski, angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
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KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA:










tysiące materiałów i zasobów przygotowanych przez metodyków (spełniają standardy jakości
i odnoszą się do podstawy programowej)
możliwość przeprowadzenia lekcji z poszczególnych przedmiotów lub samodzielnej nauki w
ramach samokształcenia
tworzenie lekcji, karty pracy, prezentacji, zbioru materiałów źródłowych z gotowych zasobów
lub własnych autorskich emateriałów
tworzenie testów sprawdzających wiedzę
tworzenie ćwiczeń typu ustaw w kolejności, połącz w pary, wskaż prawidłowa/prawidłowe
odpowiedzi
nauka zdobywania wiedzy i samodzielnej pracy ze źródłami, przeprowadzenie analizy
zebranych informacji
udostępnianie materiałów uczniom za pomocą kodu (szybkie działanie na lekcji) lub dodając
ich do zdeﬁniowanych grup odbiorców (wymaga jednorazowego wprowadzenia @ uczniów)
indywidualizowanie procesu nauczania: nauczyciel przydziela zadania utworzonym grupom:
grupy=klasy oraz grupy=wybranych uczniów (wyrównywanie lub rozwijanie zainteresowań)
śledzenie postępów uczniów: nauczyciel widzi ilu uczniów wyświetliło materiał wysłany przez
nauczyciela, średni wynik jaki osiągnęli, listę uczniów i ich wyniki w %, podgląd wszystkich
odpowiedzi danego ucznia, wysortowanie uczniów, którzy prawidłowo rozwiązali dane
ćwiczenie

JAK KORZYSTAĆ?



komputer, laptop, tablet, smar on, monitor interaktywny lub tablica interaktywna, Internet
korzystanie z pełnych funkcji wymaga rejestracji

LearningApps – zbiór ćwiczeń interaktywnych
http://learningapps.org/ to platforma interaktywnych ćwiczeń w wielu językach zarówno
dla najmłodszych, jak i ostatnich klas szkoły podstawowej oraz szkoły średniej, mix przedmiotów. Po
zarejestrowaniu pozwala na tworzenie własnych ćwiczeń i śledzenie automatycznie sprawdzanych
przez system postępów ucznia.
Zastosowanie:






bezpośrednio na lekcji na bazie gotowych ćwiczeń lub własnych
jako praca domowa do przećwiczenia danego materiału
możliwość odtwarzania bez Internetu (wybierz ćwiczenie i kliknij pod nim ikonkę z teczką
SCORM – pobierz plik na komputer i otwórz przez „index” bez potrzeby dostępu do Internetu)
zapisanie własnych ćwiczeń wymaga rejestracji
po zarejestrowaniu można założyć własne klasy i przez kody zadawać uczniom poszczególne
ćwiczenia (e-learning, nie wymaga posiadania adresów mailowych uczniów, dostęp przez kod);
nauczyciel w panelu widzi postęp poszczególnych uczniów
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Przegląd interaktywności:
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Budowa człowieka – 3D

https://www.zygotebody.com/ – wymaga dobrego Internetu (aplikacja częściowo nieodpłatna;
odpłatne interaktywności nie włączają się po kliknięciu)

Matematyka

http://www.matzoo.pl/ – od zerówki po klasę 8, zasoby zgodne z podstawą programową

https://www.youtube.com/results?search_query=matma+gwiazdy – filmy nauczyciela matematyki
od poziomu dla najmłodszych
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Muzykoteka Szkolna
http://www.muzykotekaszkolna.pl/ - muzyka
http://www.muzykotekaszkolna.pl/mz/przewodnik/ - Przewodnik
Serwis edukacyjny wydawany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, powstający
na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest kształcenie świadomych
odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji
muzycznej w Polsce.
Użytkownicy otrzymują nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną,
aktywizujące i stymulujące zainteresowanie muzyką:
 filharmonia, muzyka klasyczna, ponad 450 utworów udostępnionych w serwisie można znaleźć
barokowe opery, muzykę eksperymentalną, wielkie dzieła symfoniczne i muzykę wokalną
 opisy instrumentów, ćwiczenia dla rozpoczynających naukę gry na instrumentach
 nauka polskich tańców narodowych
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NINATEKA – materiały audiowizualne

https://ninateka.pl/ - strona główna
https://tiny.pl/t6mz9 - podstrona dla edukacji
http://www.muzykotekaszkolna.pl/mz/ninatekaedu/ - jak się zarejestrować dla EDU
Wyjątkowy, unikalny zasób archiwalnych materiałów audiowizualnych: rejestracji spektakli teatralnych i
operowych, koncertów, dokumentów, reportaży, animacji, filmów eksperymentalnych, które mogą
stanowić ciekawe uzupełnienie szkolnej lekcji. Selekcji materiałów dokonuje Dział Edukacji i Badań
Narodowego Instytutu Audiowizualnego.
Posiadaczom konta EDU oferujemy bezpłatny dostęp do filmów i audycji o charakterze
edukacyjnym oraz – dodatkowo – do scenariuszy lekcji, które ułatwią organizację lekcji
z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych. Są one opracowywane przez praktyków edukacji –
nauczycieli, specjalistów w danej dziedzinie, tak aby były przystosowane do szkolnych realiów
i możliwości oraz zgodne z podstawą programową.
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Interaktywny przewodnik – Kultura w sieci dla dzieci
http://kula.gov.pl/ – Kula.gov.pl jest to interaktywny przewodnik dla najmłodszych stworzony przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu "Kultura w sieci dla dzieci". Dzięki
stronie uczniowie mogą odbywać wirtualną podróż do najważniejszych polskich miast, poznając ich
kulturalne skarby i ciekawostki. Poprzez interaktywne gry i zabawy dzieci poznają historię i kulturę
naszego kraju. Ponadto portal oferuje ciekawe materiały/scenariusze dla nauczycieli i rodziców
pomocne w uatrakcyjnieniu zajęć.

Interaktywny przewodnik po polskich strojach ludowych

https://www.polalech.pl/ – plansz, interaktywne ubieranki, kart pracy do wydruku, muzyka regionów,
nauka i zabawa
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Interaktywne spotkanie ze sławnymi Polakami

https://rodziceprzyszlosci.pl/polskainspiruje/ – Polska Inspiruje to podróż w czasie i spotkania
z Polakami, których osiągnięcia zna cały świat

Wirtualny Teatr TVP dla szkół
h p://www.iteatr.tvp.pl – wystarczy zgłosić się jako szkoła, aby obejrzeć transmisję spektaklu w klasie
za pomocą monitora interaktywnego.
Gwarancja dostrzeżenia przez widza najdrobniejszych szczegółów ze względu na wysoką rozdzielczość
monitora. Nie ma konieczności zasłaniania okien (nie odbija światła). Możliwość wykonania szybkich
zrzutów z ekranu wybranych scen i zapisania, jako materiał na lekcję. iTeatr jest zupełnie bezpłatny
dla szkół. Comiesięczna transmisja na żywo - bez biletów i organizacji wyjazdów. To możliwość
uczestniczenia w wyjątkowych spektaklach w najmniejszych nawet miejscowościach w Polsce.
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Temat 3: Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona na monitorze
interaktywnym
Filmy 360 stopni – wirtualna rzeczywistość bez okularów VR
360 stopni to wideo ze specjalnym sterownikiem, którym zmieniamy punkt widzenia i obracamy się
dookoła siebie - szczególnie spektakularne na tablecie lub androidzie. W ten sposób można być
w centrum wydarzeń rozglądając się dookoła: odwiedzić różne kraje, znaleźć się w klatce lwa, zobaczyć
erupcję wulkanu itp.
Przygotowanie przeglądarki:
Zawężenie wyników wyszukiwania na odpowiednie dla młodego odbiorcy (trzeba brać poprawkę, że
mimo wszystko podczas filtrowania wyników mogą zostać wysortowane nieodpowiednie treści - stąd
filmów szukamy przed prezentacją)
 wejdź na YT, przeglądarka Chrome
 na dole strony kliknij Tryb ograniczonego dostępu
 wybierz Włączony i kliknij Zapisz
Jak szukać?
* wystarczy wpisać w wyszukiwarce YT "360 video" lub zawęzić do wyszukiwanego zagadnienia "360
video ocean", "360 video volcano eruption". Jest też kanał #360Video (kliknij w Playlisty).
Odtwarzanie filmów: android, iOS, laptop (nawigujemy wtedy strzałkami lub łapką).
Przykłady:
* ZOO Chorzów: https://tiny.pl/tcfwf
* Warszawa z lotu ptaka: https://tiny.pl/gzxx1
* Podwodny Park Narodowy 360 ° | National GeographicOdwiedź Sydney Harbour w wirtualnej
rzeczywistości 360 ° z Qantas: https://tiny.pl/g33lv
* Podwodny Park Narodowy 360 ° | National Geographic: https://tiny.pl/g33ln
* Roller Coaster: https://tiny.pl/tcfwl
* Natura wirtualnie: https://tiny.pl/tcfw4
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Zwiedzanie światowych muzeów, galerii na monitorze lub tablicy interaktywnej
Google Art Project – kolekcje i artyści z całego świata. Umożliwia wirtualne odwiedziny w najlepszych
na świecie muzeach, przeglądanie eksponatów w wysokiej rozdzielczości oraz komentowanie
i wskazywanie szczegółów na tablicy interaktywnej
Galerie dzieł sztuki z całego świata dostępne on-line
h ps://www.google.com/culturalins tute/beta/u/0/?hl=pl
Katalog obejmuje:




kolekcje tematyczne
dzieła wg. Autorów
dzieła wg epok

Artyści:
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Wirtualne wycieczki do najciekawszych miejsc na świecie
Google Earth h ps://earth.google.com/web/ – cały świat w zasięgu ręki. Wpisz „Europa”, „Polska”
lub daną miejscowość w Polsce lub na świecie i zwiedzaj (odwiedź miejsca, z których pochodzisz
i zobacz czy zachowały się budynki lub obiekty, które pamiętasz).
Film: h ps:// ny.pl/g33k1
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Google StreetView

Przeglądanie, zwiedzanie wspaniałych miejsc na Ziemi: h ps://www.google.com/streetview/
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Wirtualne wycieczki panoramiczne po Polsce
h ps://wirtualnykraj.pl/ – największy portal wycieczek panoramicznych po Polsce: Senat, wystawa
bursztynów, starówki miast, nadleśnictwa i pomniki przyrody, urzędy, tarasy widokowe, wirtualne
spacery po szkołach i in. Odtwarzanie wymaga dobrego Internetu: monitor lub tablica, tablet,
smar on.
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Kolorowanki manualne połączone z rozszerzoną rzeczywistością na szkolnej ławce
http://www.quivervision.com/ – strona z kolorowankami do wydruku (bezpłatne oznaczone jako free)
h ps:// ny.pl/g332l – ﬁlm, jak to działa
h ps:// ny.pl/g338q – aplikacja do pobrania ze sklepu GooglePlay; po skierowaniu smar ona
lub tabletu na wydrukowaną kolorowankę aktywuje się interaktywność 3D
Zastosowanie:
 połączenie manualnej pracy dziecka związanej z zachętą do dokładnego kolorowania
i zaznaczenia zgodnie z pomysłem na lekcję punktów na mapie, stref klimatycznych, miejsc
występowania poszczególnych zwierząt
 projektowanie ubrań – postać modela prezentuje się w 3D w kolorach i wzorach nadanych
przez dziecko
 siatka ﬁgur – pokaz w 3D
 budowa komórki, wybuch wulkanu, zwierzęta, straż pożarna wysuwająca drabinę i gasząca
pożar, mapa składająca się w globus i wiele innych
 do pracy w szkole i w domu

31

Scenariusze lekcji dla nauczycieli w oparciu o współpracę z naukowcami
h ps://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/scenariusze
Około 300 bezpłatnych scenariuszy dla szkoły podstawowej w szerokiej tematyce. Gotowe pomysły
i inspiracje do przeprowadzenia lekcji, dokładne instrukcje do wydruku, filmy, karty pracy i porcja
specjalistycznej wiedzy. Struktura zajęć to edukacyjna praca projektowa, oparta na schemacie: pomysł
– plan – przebieg – podsumowanie, wykorzystanie. Dzieci działają (eksperymentują, obserwują,
uczestniczą w zabawach ruchowych, symulacjach, konstruują itp.) tak, by samodzielnie dojść do
wniosków. Trenują umiejętność krytycznego i naukowego myślenia. Szczegółowo zdefiniowane cele
dydaktyczne.
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Temat 4: Gromadzenie i porządkowanie ulubionych zasobów do lekcji
w formie galerii webmix





propozycja uporządkowania zasobów dla nauczyciela – możliwość tworzenia galerii webmix
dla uczniów i udostępniania przez link
klikalne ikonki, jak na smar onie są podlinkowane do zasobów
całą galerię można dodać do strony startowej i w ten sposób porządkować swoje zasoby do
lekcji – można tworzyć wiele galerii np. do każdego przedmiotu lub etapu edukacyjnego
wymaga rejestracji na h ps://www.symbaloo.com/

Po rejestracji utwórz swoją galerię prywatną (tylko dla siebie i osób, którym udostępnisz link)
lub publiczną:

Dodaj swoje ulubione zasoby:
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Zasoby YouTube dla edukacji jak na smar onie
Zobacz moją prywatną galerię – zasoby YT i popularnonaukowe wg subiektywnego wyboru (każdy
kafelek po kliknięciu przenosi na zasoby):
h ps://www.symbaloo.com/shared/AAAAAhWV1xkAA41_Hg9HJg==

Udostępnij: Krok 1
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Udostępnij: Krok 2 (wybierz w jaki sposób)

Temat 5: Głosowanie, quiz, sondaż – instrukcja
Poniżej załączam instrukcję opisową ze screenami
Zobacz nasz ﬁlm: h ps://youtu.be/WHLJi_ufyZM
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głosowanie
wbudowany system do głosowania
Avtek TS Pro3 / Pro4K
Opis
System do głosowania i testów wybudowany w monitory interaktywne Avtek pozwala na
szybkie przeprowadzenie głosowania wśród zgromadzonych na sali osób. Wystarczy
wyświetlić pytania, uruchomić narzędzie Głosowanie i wcisnąć przycisk Start, a uczestnicy
będą mogli wyrazić swoją opinię za pomocą dowolnych urządzeń z dostępem do sieci
bezprzewodowej.
Wymagane
1. Monitor Avtek TS Pro3 lub Pro4K (z dostępem do sieci)
2. Sieć Wi-Fi
3. Telefon / tablet / komputer (np. laptop z dostępem do Wi-Fi)

Jak to działa
Narzędzie Głosowanie wywoływane jest z podręcznego paska skrótów, dostępnego na
każdym źródle – dzięki temu można z niego korzystać niezależnie od tego, czy wyświetlamy
prezentację z systemu Android, wbudowanego komputera OPS czy zewnętrznego źródła
takiego jak laptop lub komputer stacjonarny.

Do wysyłania odpowiedzi można wykorzystać dowolne urządzenie z dostępem do sieci WiFi – np. smartfon, tablet czy laptop, który posiada przeglądarkę internetową. Sieć
bezprzewodowa służy do komunikacji pomiędzy monitorem, który służy do wyświetlania
pytań i zbierania odpowiedzi, a urządzeniami uczestników, które służą do oddawania
głosów.
UWAGA! Funkcja wymaga, aby monitor i urządzenia uczestnicy byli podłączeni do tej samej
sieci Wi-Fi.

Dostępne funkcje

Głosowanie / Test

- jedna lub wiele prawidłowych odpowiedzi
- analiza wyników po zakończeniu głosowania / quizu
Narzędzie Głosowanie nie wymaga przygotowania testu wcześniej. Korzystając z
wbudowanej funkcji nanoszenia notatek prowadzący zyskuje niezwykłą dowolność w wyborze
momentu na przeprowadzenie głosowania czy zebrania opinii wśród uczestników.
Dzięki temu pytanie może zostać zadane w każdej chwili, podczas korzystania z dowolnego
materiału, np. w aplikacji Note na Androidzie, w trakcie prezentacji PowerPoint, podczas
przeglądania zdjęć lub stron internetowych, a także bezpośrednio na obrazie wyświetlanym
z wizualizera.
Po zakończeniu wysyłania odpowiedzi przez uczestników narzędzie Głosowanie wyświetli
procentową ilość odpowiedzi przypadających na każdą opcję w pytaniu. Następnie
prowadzący może wskazać prawidłową odpowiedź i podejrzeć kto odpowiedział poprawnie.
Panel analizy wyników można również pomniejszyć, aby wyświetlać jednocześnie treść
pytania i uzyskane odpowiedzi – co pozwala na przeprowadzenie wygodnej analizy pytanie
po pytaniu po zakończeniu testu.

Komentarze

- uczestnicy mają możliwość wysyłania komentarzy tekstowych, które pojawią się na
ekranie monitora Avtek
Wystarczy odblokować możliwość wyświetlania komentarzy, aby uzyskać wygodne narzędzie
do zbierania opinii, które pojawią się następnie na ekranie monitora. Za pomocą smartfona,
lub innego połączonego z monitorem urządzenia, uczestnik może wpisać dowolny tekst,
który wyświetli się na ekranie w postaci ruchomego pola widocznego dla wszystkich.

Pierwszy-Lepszy

- pierwszy uczestnik, który zgłosi się do odpowiedzi wygrywa, a jego imię wyświetli się
na ekranie
Jak wskazuje sama nazwa narzędzie to pozwala na uruchomienie specjalnego trybu w
którym użytkownik musi jak najszybciej wcisnąć OK, aby jego imię wyświetliło się na ekranie
monitora jako zwycięzcy. Funkcję te można wykorzystać np. przy zgłaszaniu się do
odpowiedzi lub przy quizie na refleks.

Jak uruchomić głosowanie?
Poradnik dla prowadzącego
Jeśli chcesz przeprowadzić test przygotuj pytania w dowolnej formie, np.:
- prezentacji PowerPoint
- slajdów w programie Note
- pliku pdf lub Word
Możesz także zadać pytanie w każdej chwili, bez potrzeby przygotowania materiałów –
wystarczy, że uruchomisz narzędzie Głosowanie i np. skorzystasz z narzędzia do nanoszenia
notatek na każdym obrazie, aby wskazać możliwe odpowiedzi.

Uruchamianie Głosowania
1. Wyświetl na ekranie monitora przygotowane pytanie i uruchom narzędzie Głosowanie.
Aby to zrobić:
- kliknij na pasek znajdujący się po lewej lub po prawej krawędzi ekranu

- wybierz opcję Narzędzia, a następnie Głosowanie

2. Na ekranie wyświetli się kod QR oraz adres do wpisania w pasku adresu przeglądarki.
Daj chwilę uczestnikom na podłączenie się do Głosowania. Aktualna liczba podłączonych
wyświetla się poniżej kodu QR. Aby wejść do trybu głosowania należy kliknąć przycisk Zacznij
zajęcia.

Jeśli klikniesz przycisk Zacznij Zajęcia w momencie, gdy jeszcze nie wszyscy użytkownicy
zdążyli się podłączyć, wystarczy, że klikniesz przycisk Ustawienia znajdujący się w dolnej
części ekranu, aby ponownie wywołać panel z kodem QR i adresem.

Podstawowa nawigacja
Po kliknięciu w przycisk Zacznij Zajęcia większą część ekranu stanowić będzie wyświetlany
przez nas obraz pochodzący z wybranego źródła. Na dolnej części ekranu wyświetli się pasek
nawigacji po trybie głosowania.
a. po jego lewej stronie znajduje się liczba podłączonych uczestników. Lista jest
aktywna i w miarę udzielania odpowiedzi pokazuje liczbę osób, które oddały głos.
b. na środku znajduje się panel umożliwiający wybór ilości możliwych odpowiedzi –
jedna prawidłowa odpowiedź lub wiele.
b. po prawej znajduje się przycisk umożlwiający Uruchomienie (a w późniejszym
etapie także Zakończenie) głosowania wraz z licznikiem.

Głosowanie
1. Aby zacząć głosowanie najpierw wybierz ilość możliwych prawidłowych odpowiedzi, a
następnie kliknij Rozpocznij.
2. W miarę otrzymywania odpowiedzi po lewej stronie będzie wzrastał wskaźnik ilości
udzielonych odpowiedzi. Pojawią się także imiona uczestników, którzy już udzielili
odpowiedzi.

3. Po upływie wyznaczonego czasu lub gdy wszyscy uczestnicy udzielą odpowiedzi należy
wcisnąć przycisk Zakończ.

Analiza wyników
Po wciśnięciu przycisku Zakończ Narzędzie Głosowanie wyświetli nam uzyskane wyniki. Za
pomocą panelu w środkowej części ekranu wybieramy która odpowiedź jest właściwa (lub
odpowiedzi jeśli przeprowadziliśmy test wielokrotnego wyboru) – wystarczy kliknąć w
odpowiednie litery, a na ekranie pokaże się odsetek poprawnych odpowiedzi.
Wskazówka: po kliknięciu w kolumnę z wybraną odpowiedzią wyświetli się lista uczestników,
którzy ja wybrali.
Aby zamknąć tablicę z wynikami należy wcisnąć przycisk Zamknij, jeśli jednak chcemy
dokonać omówienia wyników (wyświetlić jednocześnie odpowiedzi jak i pytanie) należy
kliknąć przycisk Wyjaśnij. Oba przyciski znajdują się w dolnej części ekranu.

W trybie Wyjaśnij mamy pod ręką uzyskane wyniki, a także możemy nanosić notatki na
wyświetlone pytanie celem, np. wyjaśnienia odpowiedzi.
Na koniec możemy np. zmienić slajd i uruchomić kolejne pytanie za pomocą przycisku
Głosowanie.

Uwaga! Można zebrać odpowiedzi, a następnie dokonać analizy wyników tylko dla jednego
pytania. Oznacza to, że nie można przeprowadzić testu składającego się z kliku pytań, a
następnie wygenerować podsumowania dla całego testu.

Aby zakończyć głosowanie należy wcisnąć przycisk Wyjdź na pasku narzędzi znajdującym się
w dolnej części monitora.

Tryb Pierwszy-Lepszy
Uruchomienie trybu Pierwszy-Lepszy odbywa się przez wciśnięcie przycisku Pierwszy lepszy
na pasku nawigacji narzędzia Głosowanie.

Po uruchomieniu trybu Pierwszy-Lepszy wyświetli się okno za pomocą którego uruchomimy
tryb zbierania odpowiedzi – wystarczy wcisnąć przycisk Rozpocznij.
Następny etap należy do uczestników – ten, kto pierwszy wciśnie przycisk OK na swoim
urządzeniu wyświetli się na ekranie monitora jako zwycięzca.
Gdy już wyłoniony zostanie zwycięzca można przeprowadzić cały proces ponownie klikając
przycisk Przywróć.

Komentarze ekranowe
Aby umożliwić podłączonym uczestnikom wysyłanie komentarzy, które pojawią się na ekranie
monitora należy uruchomić narzędzie Głosowanie i na pasku narzędzi odblokować opcję
Komentarzy. Aby to zrobić wystarczy wcisnąć przycisk Komentarze.

Od tego momentu użytkownicy mogą za pomocą swoich urządzeń wysyłać komentarze,
które pojawią się w górnej części ekranu monitora.

Uwaga! Komentarze wyświetlają także emotikony 😉

Jak wziąć udział w głosowaniu?
Poradnik dla uczestnika
Aby połączyć się z monitorem Avtek Touchscreen i wziąć udział w głosowaniu należy
posiadać urządzenie z dostępem do sieci (w której znajduje się już monitor) oraz posiadające
przeglądarkę internetową.
Zazwyczaj są to urządzenia, które można łatwo podłączyć do sieci wi-fi, takie jak:
- smartfon
- tablet
- laptop
Zalecane (ale nie wymagane) jest także posiadanie aplikacji do skanowania kodów QR,
dzięki czemu podłączenie urządzenia użytkownika będzie wygodniejsze.
Aby wziąć udział w głosowaniu nie trzeba pobierać żadnej aplikacji ani instalować
programów.

Nawiązywanie połączenia i branie udziału
Aby podłączyć się do narzędzia Głosowania można skorzystać z dwóch metod:
1. Zeskanowanie kodu QR wyświetlonego na ekranie monitora Avtek. Jest to prosta i szybka
metoda. Wymaga jednak urządzenia z aparatem i odpowiedniej funkcji / aplikacji do
skanowania tego typu kodów. Po zeskanowaniu kodu zostaniemy przekierowani do
odpowiedniej strony.
2. Wpisanie adresu sieciowego monitora w pasku adresu przeglądarki. Metoda ta jest
bardziej uniwersalna i umożliwia np. podłączenie laptopa. Wystarczy w przeglądarce wpisać
adres sieciowy, który znajduje się pod kodem QR.

Po zeskanowaniu kodu czy też wpisaniu adresu monitora w przeglądarce zostaniemy przekierowani
do strony powitalnej, gdzie musimy wpisać imię i potwierdzić przyciskiem, aby przejść do kolejnego
etapu.

Po wpisaniu swojego imienia zostaniemy przeniesieni do uniwersalnego ekranu, gdzie możemy
udzielać odpowiedzi, brać udział w trybie Pierwszy-Lepszy czy wysyłać komentarze.
Aby udzielać odpowiedzi w głosowaniu zaznacz opcję Odpowiedź, a następnie zacznij zaznaczać
odpowiedzi (lub jedną odpowiedź) na panelu A, B, C. Wciśnij OK, aby potwierdzić swój wybór.
Aby wziąć udział w trybie Pierwszy-Lepszy zaznacz opcję Odpowiedź. Gdy na ekranie pojawi się okno
Pierwszy-Lepszy z napisem Teraz! Wciśnij jak najszybciej OK, aby zgłosić się do odpowiedzi.
Aby wysłać komentarz, który pojawi się na ekranie przejdź do trybu Komentarze, kliknij na puste pole,
wpisze tekst korzystając z klawiatury urządzenia (ekranowa lub fizyczna), a następnie kliknij OK aby
wysłać komentarz.

