Usługa Office 365 i platforma Microsoft Educator Community
Szukasz inspiracji do prowadzonych przez siebie zajęć i chcesz poznać miejsce, gdzie
znajdziesz mnóstwo materiałów zarówno w języku polskim jak i angielskim? Chcesz być na
czasie i poznać najnowsze, bezpłatne w zastosowaniach edukacyjnych narzędzia z usługi
Office 365? Słyszałeś o nich, ale nie wiesz jak działają i dlaczego warto wykorzystać je w
pracy osobistej/z uczniami/czytelnikami?
Może chcesz się dowiedzieć, jak uruchomić usługę w swojej instytucji?
Jeśli tak to webinarium jest dla Ciebie!
Opis webinarium:
Podczas spotkania przybliżymy usługę Office 365 oraz międzynarodową platformę
z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli. Wszystkie omawiane zasoby są w pełni
bezpłatne dla nauczycieli i szkół. Omówimy sposób zarejestrowania szkoły w Office 365, ale
przede wszystkim powiemy dlaczego warto z niej korzystać! Pokażemy (na żywo) jak
stworzyć szybką ankietę, używać programu OneNote oraz OneNote Class Notebook i Staff
Notebook do tworzenia i udostępniania oraz wspólnej edycji multimedialnych notatek.
Przybliżymy, jak usługa działa na urządzeniach mobilnych ułatwiając korzystanie m.in.
z kalendarza, notesów, dokumentów oraz możliwości tworzenia atrakcyjnych publikacji
(zamkniętych tylko dla społeczności szkolnej lub otwartych na dowolnych czytelników).
Zademonstrujemy jak przy użyciu Teams współpracować w zespołach - między dyrekcją
i nauczycielami oraz nauczycielami i uczniami.
Opowiemy także, jak można wykorzystać bezpłatne materiały edukacyjne znajdujące się na
platformie Microsoft Educator Community do podnoszenia własnych kwalifikacji,
poszukiwania inspiracji oraz zdobywania certyfikatów przydatnych w awansie zawodowym.
Szczególną uwagę zwrócimy na możliwość organizowania bezpłatnych lekcji na platformie
Skype in the Classroom, gdzie zajęcia dla naszych uczniów (i tylko dla nich) mogą prowadzić
na żywo specjaliści z różnych dziedzin i miejsc na świecie (np. z Muzeum w Kairze lub
pokładu batyskafu kilkadziesiąt metrów pod wadą).
Webinarium będzie także okazją do poznania różnych programów kierowanych
do nauczycieli i szkół przez firmę Microsoft. Uczestnictwo w nich to możliwość poznania
ciekawych ludzi z kraju (a także świata), zagranicznych wyjazdów i podnoszenia własnych
umiejętności!
Podczas spotkania będzie można zadawać pytania prowadzącemu na czacie. Dla każdego
uczestnika przewidzieliśmy dodatkowo specjalny kod umożliwiający uzyskanie pierwszego
certyfikatu. Certyfikatu przydatnego podczas zdobywania kolejnych stopni awansu
zawodowego.
Spotkanie będzie trwało 60 minut, ale w razie potrzeby zostanie przedłużone.

