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Prot.(zobacz podpis) Faenza, (zobacz podpis) 

 
Do rodziców 

                                                                                                                     oraz do informacji dla nauczycieli 

                                                                                                                                       na stronie internetowej 
 

Przedmiot: informacje na temat narzędzi do nauki na odległość 

 
Informuje się, że Zespół Szkół Europa korzysta z różnych narzędzi do komunikowania się z rodzinami, aby 

przydzielić zadania domowe i otrzymać ich rozwiązanie oraz, w niektórych przypadkach, przeprowadzić 

lekcje wideo, gdzie mogą zostać przedstawione wskazówki dotyczące użycia owych narzędzi.  

 

1. REGISTRO ELETTRONICO (DZIENNIK ELEKTRONICZNY) (liceum) 

a. AGENDA (kalendarz) 

b. DIDATTICA (dydaktyka) 
 
 

2. ACCOUNT GOOGLE (KONTO GOOGLE) (wszystkie klasy szkoły średniej i szkoły podstawowej) 

a. EMAIL (e-mail) 

b. CLASSROOM (klasa) 

c. MEET di HANGOUT per lezioni virtuali (SPOTKANIA WIDEO) (dla lekcji wirtualnych) 

 
1.b. PROCEDURA ŚCIĄGNIĘCIA ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH Z DZIENNIKA 

ELEKTRONICZNEGO, A NASTĘPNIE WYSŁANIE NAUCZYCIELOWI 

WYKONANYCH ZADAŃ. 

 

Zaleca się korzystanie z komputera przy uzyskiwaniu dostępu do materiałów dydaktycznych: 
1. Po wejściu w DIDATTICA (dydaktyka) materiał jest wyświetlany i pobierany z MATERIALI PER 

LA DIDATTICA (materiały dydaktyczne) lub z COMPITI (zadania) (otwarty zeszyt w prawym 
górnym rogu)  

2. Klikając na compiti (zadania), zadania zaczną się ŚCIĄGAĆ; następnie należy je wykonać. Po ich 
wykonaniu należy zapisać plik lub zrobić zdjęcie formy papierowej, lub wykonać skan. 

3. Aby odesłać zadania, należy wrócić do sekcji COMPITI di DIDATTICA (zadania dydaktyczne),  

należy wybrać SCEGLI FILE (wybierz plik), a potem CARICA (wgraj). Od tego momentu to 

zadanie zniknie. NIE BĘDZIE MOŻLIWE PONOWNE WGRANIE PLIKU. Najlepszym 

rozwiązaniem jest UTWORZENIE FOLDERU, GDZIE BĘDZIE MOŻNA ZAPISAĆ 

RÓŻNE PLIKI TEGO ZADANIA (.doc (w formie WORD) .jpg (w formie obrazka) .pdf 

(w formie PDF)). Folder ten trzeba będzie spakować (skompresować). Taki skompresowany 

folder bez problemu będzie można wgrać, natomiast normalny, nieskompresowany folder 

NIE. Radzę również zapisać folder na swoim Desktop (pulpicie), aby szybciej go odnaleźć.  

 
Dokument komputerowy podpisany cyfrowo przez RAFFAELLA VALGIMIGLI zgodnie z dekretem legislacyjnym 82/2005 s.m.i. i pokrewnymi normami 

RAFFAELLA VALGIMIGLI 

http://www.iceuropafaenza.edu.it/
mailto:raic809002@istruzione.it
mailto:raic809002@pec.istruzione.it


Jest również możliwy dostęp za pomocą smartphone (telefonu, komórki), ALE ŚCIĄGNIECIE 

I PRZESYŁANIE PLIKÓW (ZADAŃ) BĘDZIE BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE: 

 

dostęp do opublikowanego materiału jest dostępny bezpośrednio poprzez APP (aplikację) 

w sekcji DIDATTICA (dydaktyka) 

dostęp do opublikowanego materiału jest dostępny poprzez APP (aplikację) w sekcji DIDATTICA 
(dydaktyka), Compiti (Zadania), śledząc przebieg z ClassevivaWeb: 

1. Główne menu w lewym górnym rogu (gdy otworzy się dziennik należy kliknąć na trzy linie w lewym 

górnym rogu)  

2. Wybrać pozycję ClasseViva Web 

3. Wybrać opcję Didattica (dydaktyka) (przy pomocy zoomu - powiększenia) 

4. Wybrać opcję Compiti (zadania) w prawym górnym rogu (przy pomocy zoomu - powiększenia) 

5. Download (pobranie) przydzielonych zadań, naciskając odpowiednie strzałki. Następnie 

należy znaleźć pobrane pliki w telefonie (zazwyczaj znajdują się one w folderze Pobrane 
w telefonie). 

6. Następnie można przesłać pliki z odpowiedziami klikając: SCEGLI I FILE CARICA 

(WYBIERZ PLIK, WGRAJ) poprzez wyszukanie odpowiednich plików w telefonie   

 
 

2. PROCEDURY KORZYSTANIA Z L'ACCOUNT GOOGLE (Z KONTA GOOGLE) 

2.a. odbieranie i wysyłanie E MAIL (e-maili) z aktywnego konta google 

2.b. aby zapisać się na kursy CLASSROOM (klasowe) aktywowane przez nauczycieli należy 

zalogować się na swój account (konto) i kliknąć na 9 czarnych kwadracików w prawnym górnym 
rogu 

 otworzy się zakładka z różnymi ikonami, należy kliknąć na CLASSROOM (klasa) 
 

po wejściu należy kliknąć + 
 

następnie należy kliknąć w iscriviti al corso (zapisz się na kurs) oraz użyć kod, który każdy otrzymał od 

nauczyciela mailowo lub przez dziennik elektroniczny. 

Potem należy postępować zgodnie z instrukcjami, które zostaną przekazane przez nauczycieli w ramach 

każdego aktywowanego kursu. 

2.c aby móc śledzić lekcje online, należy zalogować się na swoje account (konto) w wyznaczonym czasie, 

należy kliknąć na 9 czarnych kwadracików w prawnym górnym rogu 

oraz w zakładce należy kliknąć ikonę MEET (spotkanie) 

należy wziąć udział w spotkaniu 

należy również wpisać kod/nickname (pseudonim, ksywka), który zostanie wysłany przez nauczycieli 

NALEŻY PAMIĘTAĆ O WYŁĄCZENIU KAMERY W MOMENCIE, KIEDY 

ZOSTANIECIE O TO POPROSZENI 
 

Oto kilka linków, które można wykorzystać, aby ułatwić dostęp i ukierunkować aktywność 
uczniów 

 

● Utilizzare Classroom (per studenti) - wykorzystanie Classroom (klasy) (dla uczniów) 
 

● Lezioni a distanza: Come attivare Google Classroom da casa -Webinar - Lekcje na odległość: Jak 
aktywować Google Classroom z domu –Webinar (internetowe seminarium) 

 

Jeżeli chcielibyście Państwo posiadać bezpieczniejszy dostęp do sieci, należy aktywować na koncie dzieci 

opcję Safesearch (bezpieczne szukanie). Tak długo jak account (konto) jest aktywne (tzn. jest kolorowa 

kropka z literą) filtr działa i wyszukiwanie jest kontrolowane. 

 
Najlepiej aktywować tę opcję, gdy dzieci są nieobecne, wtedy będziecie pewni, że nie wyłączą tej opcji ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=TeluIhBaVqs


Należy kliknąć na kolorowy inicjał dziecka w prawym górnym rogu. Następnie wybrać ''Gestisci il tuo 

accuont Google" (zarządzaj Twoim kontem Google) 

W menu po lewej stronie ''Dati e personalizzazione" (Dane i personalizacja) 

Następnie należy przejść do przedostatniego okna -->Preferenze generali per il Web (Ogólne preferencje 

internetowe) 

Tam należy kliknąć na lupę do powiększania -->Impostazioni di ricerca (Ustawienia wyszukiwania) 

Impostazioni quali risultati privati e SafeSearch - (Ustawienia takie jak prywatne wyniki oraz 

SafeSearch (bezpieczne wyszukiwanie) 

 

Na stronie, która otworzy się pod tytułem ''Filitri SafeSearch" (filtry bezpiecznego wyszukiwania), należy 

aktywować filtr, naciskając ''Attiva SafeSearch" (aktywuj bezpieczne wyszukiwanie).  Następnie należy 

przewinąć do końca i nacisnąć przycisk zapisz.  

 

Rodzice proszeni są o umożliwienie swoim dzieciom uczestnictwa w proponowanych zajęciach oraz 

umożliwienie rozwiązania wszystkich przydzielonym im zadań. 

 

 

F.to digitalmente 
Dyrektor szkoły 

(Dott.ssa Raffaella Valgimigli) 

 

 

 

https://www.google.com/preferences?hl=it&amp;authuser=2
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