
Bezpłatny cykl webinariów dla edukatorów 

na temat technologii Microsoft dla Edukacji 

 

Zapraszamy dyrektorów szkół, nauczycieli i innych pracowników oświaty do 

udziału w cyklu 5 praktycznych webinariów na temat technologii Microsoft dla 

edukacji, potrzebnej nie tylko w czasie zdalnej nauki. 

W trakcie szkoleń on-line przedstawimy nowości w platformie Microsoft Teams, 

zastosowania przeglądarki Microsoft Edge w edukacji, korzyści z instalowanych wersji 

aplikacji pakietu Office, a także pokażemy, jak zorganizować zdalne wydarzenia 

szkolne. 

 

Wydarzenia odbywają się za pośrednictwem platformy Microsoft Teams przy 

wykorzystaniu Teams Live Event. 

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji za 

pomocą poniższych linków.  

 

Webinaria poprowadzi Artur Rudnicki - konsultant Microsoft ds. Edukacji, 

wicedyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu. 

 

 

 

1. Nowości w Teams – częśd I 

8 lutego 2021r. | 18:00-18:45 

 

Tematyka webinarium:   

  

1. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkania w aplikacji Microsoft Teams  

 Tworzenie spotkań prywatnych i na kanale  



 Modyfikowanie ustawień spotkania - bezpieczeństwo spotkań, 

nadawanie ról podczas spotkania, twarde wyciszanie 

uczestników, wyłączanie czatu spotkania, poczekalnia  

 

2. Opcje widoków spotkania, zaprezentowanie dostępnych trybów:  

 Tryb razem  

 Tryb dużej galerii  

 Tryb focus  

 Tryb centrum uwagi   

 Wykorzystanie własnego tła  

 

3. Tryb Public Preview  

 Uruchomienie działania trybu Public Peview  

 Różnice w działaniu trybu w aplikacji i przeglądarce internetowej  

 

Zarejestruj się na webinarium i uzyskaj więcej szczegółów: Kliknij tutaj! 

Link: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236355/157-GQE-382 

 

 

 

2. Nowości w Microsoft Teams – częśd II 

15 lutego 2021 r. | 18:00-18:45 

 

Tematyka webinarium:  

 

1. Testportal – zintegrowana z Microsoft Teams platforma partnerska do 

przeprowadzania prac klasowych  

2. Microsoft Insights  

3. Kalendarze kanałów w zespołach   

4. Ankiety w trakcie spotkań  

 Tworzenie ankiety w trakcie trwania spotkania  

 Tworzenie i organizacja ankiet na spotkaniach prywatnych  

 

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236355/157-GQE-382


Zarejestruj się na webinarium i uzyskaj więcej szczegółów: Kliknij tutaj! 

Link: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/235836/157-GQE-382 

 

3. Niby tylko przeglądarka, a tyle może. Microsoft Edge w 

edukacji 

22 lutego 2021r. | 18:00-18:45 

 

Tematyka webinarium:  

 

1. Profile w Microsoft Edge  

2. Czytnik immersyjny - tryb czytania  

3. Obsługa plików PDF 

 Czytnik immersyjny  

 Komentowanie plików  

 Zapisywanie plików z komentarzami  

 4. Generowanie kodów QR  

5. Przechwytywanie całych stron i ich wycinków wraz z ich zapisem  

6. Tworzenie kolekcji  

 

Zarejestruj się na webinarium i uzyskaj więcej szczegółów: Kliknij tutaj! 

Link: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236511/157-GQE-382 

 

 

4. Dlaczego warto korzystad z zainstalowanych wersji aplikacji 

pakietu Microsoft Office? 

1 marca 2021r. | 18:00-18:45 

 
Tematyka webinarium obejmuje różnice pomiędzy wersjami instalowanymi na 

urządzeniu a wersjami online następujących aplikacji:  

  

1. Microsoft Word  

2. Microsoft Excel  

3. Microsoft Power Point  

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/235836/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236511/157-GQE-382


4. Microsoft Outlook  

 

Zarejestruj się na webinarium i uzyskaj więcej szczegółów: Kliknij tutaj! 

Link: https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236424/157-GQE-382 

 

 

5. Zdalne wydarzenia szkolne 

8 marca 2021r. | godz. 18:00-18:45 

 

Tematyka webinarium: 

 

1. Organizacja zdalnych wydarzeń szkolnych, np.  dni otwartych, festiwali  

 

2. Funkcjonalności potrzebne do organizacji wydarzeń zdalnych, m.in. osobne 

pokoje w Microsoft Teams, wydarzenia do 10 000 osób z Microsoft Teams Live 

Event  

 

Zarejestruj się na webinarium i uzyskaj więcej szczegółów: Kliknij tutaj! 

Link:  https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236555/157-GQE-382 

 

 

 

 

https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236424/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236424/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/236555/157-GQE-382

