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Część 1 – Rejestracja, logowanie 
i ogólny przegląd strony

internetowej projektu



1.  W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz (lub użyj funkcji
kopiuj-wklej): https://www.edyslearn.com

2. Po załadowaniu strony internetowej zobaczysz następujący ekran:

3. Aby przystąpić do kursu, kliknij przycisk „Zaloguj się” w prawym
górnym rogu. Zobaczysz następujący ekran:

4. W celu rejestracji: kliknij na czerwony napis „Zarejestruj się teraz”.



5. Na ekranie, który się pojawi, uzupełnij informacje i kliknij przycisk
„Zarejestruj się”.

Wpisz swoje imię i nazwisko.

Wybierz swoją nazwę użytkownika.

Wpisz adres e-mail.

Utwórz swoje hasło.

Wpisz ponownie utworzone hasło.

Kliknij przycisk „Zarejestruj się”

6. Pojawi się komunikat potwierdzający. Kliknij „Ok”.

7. Teraz możesz się zalogować. Uzupełnij swoje dane po lewej stronie
i kliknij czerwony przycisk „Zaloguj się”.



„Projekt” – informacje o instytucjach partnerskich projektu oraz osobach je

reprezentujących.

„Rezultaty” – dostęp do głównych rezultatów: „Podręcznika dla wykładowców

dotyczący trudności w uczeniu się i kompetencji cyfrowych", „Kursu e-learningowy dla

przyszłych nauczycieli szkół podstawowych".

„Aktualności i wydarzenia”  – informacje o spotkaniach projektowych oraz newsletter

dostępny w języku angielskim, bułgarskim, tureckim, łotewskim, polskim i litewskim.

„O projekcie”– krótka charakterystyka projektu. 

„Kontakt” – panel wiadomości, na którym można wysyłać pytania do zespołu

projektowego.

8. Po zalogowaniu się zobaczysz główną stronę serwisu. Tutaj możesz
uzyskać informacje na temat projektu, wybierając sekcje w panelu
nawigacyjnym:

9. Z menu w lewym rogu możesz wybrać język (angielski, turecki,
bułgarski, polski, łotewski, litewski). Strona zostanie automatycznie
przetłumaczona.



Część 2 – Dostęp do kursu 
e-learningowego



Aby uzyskać dostęp do kursu e-learningowego, kliknij przycisk
„Materiały” na pasku nawigacyjnym.

1.

Składają się one z trzech części: 
Podręcznik wykładowcy 
Trudności w uczeniu się
Technologie w edukacji

2. Sekcja „Podręcznik wykładowcy” – możesz uzyskać dostęp,
przeczytać i pobrać przygotowane materiały dotyczące trudności w
uczeniu się, dysleksji, wczesnego rozpoznawania trudności w uczeniu
się, sposobów nauczania studentów z niepełnosprawnością oraz
technologii w edukacji. Kliknij na plik PDF, który pojawi się na ekranie.



3. Sekcja „Trudności w uczeniu się” – cztery części teoretyczne z
„Podręcznika wykładowcy" są dostępne w formie wideo. Przejdź z
jednej części do drugiej, klikając przycisk „+” po prawej stronie.

4. Po kliknięciu przycisku „+” pojawi się filmik. Kliknij czerwony
przycisk „Odtwórz” znajdujący się na środku. Obejrzyj cały filmik.

5. Po obejrzeniu filmu wykonaj krótki test sprawdzający zrozumienie
tematu, który znajduje się tuż pod filmem.



6. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania kliknij fioletowy
przycisk „Wyślij” po lewej stronie.

7. Po przesłaniu odpowiedzi pojawi się ekran potwierdzenia.

8. Przejdź do następnego rozdziału, klikając przycisk „+” po prawej
stronie.



9. Po zakończeniu oglądania filmów i wypełnieniu wszystkich czterech
testów w sekcji „Trudności w uczeniu się” przejdź do kolejnej sekcji 
 – „Technologie w edukacji”. Możesz to zrobić, wybierając przycisk
„Materiały”.

10. Ta sekcja zawiera filmy o różnych narzędziach podzielonych na
kilka kategorii. Nawigacja z jednej sekcji do drugiej odbywa się poprzez
kliknięcie przycisku „+” po prawej stronie.

11. Pod każdym podrozdziałem znajdują się filmy dotyczące
odpowiednich narzędzi. Kliknij ikonę każdego z nich, aby uzyskać
dostęp do filmów.



12. Do każdego z narzędzi przygotowane są dwa filmy. Wprowadzenie
– ogólny przegląd każdego narzędzia. Aktywność – instrukcja krok po
kroku, jak utworzyć aktywność. Dostęp do filmów można uzyskać,
klikając na ikonę.

14. Aby wrócić do poprzedniej strony po obejrzeniu filmu, kliknij
przycisk strzałki „Wróć” w lewym górnym rogu lub użyj głównego paska
nawigacyjnego.

13. Możesz włączyć napisy w języku bułgarskim, tureckim, polskim,
litewskim i łotewskim, klikając przycisk ustawień po prawej stronie.



Część 3 – Wymagania dotyczące
poprawnego zakończenia kursu

e-learningowego



Poznaj wszystkie narzędzia cyfrowe
Stwórz jedno ćwiczenie edukacyjne
dla uczniów klas 1–4. Możesz wybrać
dowolny temat. 
Prześlij swoją pracę poprzez „Google
Classroom” (zobacz instrukcje na
następnej stronie).

   Część „Technologie w edukacji” – 

Aby poprawnie ukończyć ten
kurs e-learningowy, należy
wykonać następujące czynności:

Obejrzyj wszystkie filmy.
Wypełnij i prześlij 4 testy.

    Część „Trudności w uczeniu się” – 



Część 4 – Jak przesłać swoją pracę 
w Google Classroom



Otrzymasz zaproszenie do dołączenia do Google Classroom. 
 Kliknij „dołącz”.

1.

2. Twoje zadanie zostanie umieszczone w zakładce „strumień”.
Wybierz plik z zadaniem.

3. Prace można przesyłać za pomocą przycisków „Dodaj lub utwórz”
oraz „Oznacz jako wykonane” znajdujących się po prawej stronie.



5. Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z „Google
Classroom” z uczniami znajdują się w systemie e-learningowym:
„Podręczniku wykładowcy” lub w materiałach wideo.

4. Możesz przesłać przygotowany materiał za pomocą opcji „Dysk
Google”, „Link” lub „Plik” albo stworzyć materiał w różnych formatach.



Jesteś gotowy do tworzenia
niesamowitych materiałów

cyfrowych dla swoich uczniów!


