
 

INSTRUKCJE MULTIMEDIALNE DO MS TEAMS 
 
Korzystać z narzędzia MS Teams można na dwa sposoby: z poziomu przeglądarki lub poziomu 
zainstalowanej aplikacji (preferowane rozwiązanie).  

 

Microsoft Teams w szkole / na uczelni – rekomendacje: 

1.     Przewodnik – Microsoft Teams dla Edukacji 

2.     Support: Najważniejsze wskazówki dotyczące kierowników tworzących zespoły i kanały w aplikacji 

Microsoft Teams dla instytucji edukacyjnych 

3.     Rekomendowany scenariusz organizacji pracy z uczniami za pomocą Microsoft Teams 

Instrukcje: 

1.     Microsoft Teams – planowanie kalendarza dla klasy (30.03.2020) 

2.     Microsoft Teams – tworzenie zespołów dla klasy z pliku grupy (30.03.2020) 

3.     Microsoft Teams – wyłączenie możliwości tworzenia zespołów przez uczniów (30.03.2020) 

4.     Microsoft Teams – zasady podczas spotkań z uczniami (na przykład wyciszanie uczniów) 

(30.03.2020) 

Wideo z instrukcjami: 

1.     Microsoft Teams – Zakładanie zespołów dla klasy 

2.     Microsoft Teams – Lekcje zdalne 

Grupy na platformie Facebook – możliwość uzyskania wsparcia technicznego oraz 

rekomendacji, jak korzystać z Office 365: 

1.     Microsoft 365 User Group 

2.     Szkoła z Office 365 

3.      

Szkolenia online: 

1.     Kurs on-line: Prowadzenie lekcji zdalnie przy wykorzystaniu Office 365 

2.     Prowadzenie lekcji zdalnie przy wykorzystaniu Office 365 

https://edudownloads.azureedge.net/msdownloads/MicrosoftTeamsforEducation_QuickGuide_PL-PL.pdf
https://support.office.com/pl-pl/article/najwa%C5%BCniejsze-wskaz%C3%B3wki-dotycz%C4%85ce-kierownik%C3%B3w-tworz%C4%85cych-zespo%C5%82y-i-kana%C5%82y-w-aplikacji-microsoft-teams-dla-instytucji-edukacyjnych-f3663ad9-a835-4971-9acb-6725a543c003?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://support.office.com/pl-pl/article/najwa%C5%BCniejsze-wskaz%C3%B3wki-dotycz%C4%85ce-kierownik%C3%B3w-tworz%C4%85cych-zespo%C5%82y-i-kana%C5%82y-w-aplikacji-microsoft-teams-dla-instytucji-edukacyjnych-f3663ad9-a835-4971-9acb-6725a543c003?ui=pl-PL&rs=pl-PL&ad=PL
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/Rekomendowany%20scenariusz%20organizacji%20pracy%20z%20uczniami%20za%20pomoc%C4%85%20Teams.pdf
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/20200330/Microsoft%20Teams%20-%20planowanie%20kalendarza%20dla%20klasy.pdf
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/20200330/Microsoft%20Teams%20-%20tworzenie%20zespo%C5%82%C3%B3w%20dla%20klasy%20z%20pliku%20grupy.pdf
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/20200330/Microsoft%20Teams%20-%20wy%C5%82%C4%85czenie%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20tworzenia%20zespo%C5%82%C3%B3w%20przez%20uczni%C3%B3w.pdf
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/20200330/Microsoft%20Teams%20-%20zasady%20podczas%20spotka%C5%84%20z%20uczniami%20(na%20przyk%C5%82ad%20wyciszanie%20uczni%C3%B3w).pdf
https://centrumprasowemag.blob.core.windows.net/zdalnanauka/20200330/Microsoft%20Teams%20-%20zasady%20podczas%20spotka%C5%84%20z%20uczniami%20(na%20przyk%C5%82ad%20wyciszanie%20uczni%C3%B3w).pdf
https://youtu.be/5GmCMiirDD8
https://youtu.be/nMrTxCMwN-8
https://www.facebook.com/groups/m365ugpl/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/ms365edupl/?fref=nf
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/4c0c02c0
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/4c0c02c0


3.     Kurs on-line: Wprowadzenie do usługi Office 365 dla Edukacji 

4.     Kurs on-line: Office 365 – Scenariusze wykorzystania usług i aplikacji w edukacji 

5.     Kurs on-line: Bezpłatne usługi chmurowe od Microsoft dla szkoły, czyli Office 365 w rękach ucznia, 

nauczyciela i dyrektora 

6.     Kurs on-line: Office 365: Microsoft Teams 

7.     Kurs on-line: Poznaj Microsoft Teams 

8.     Kurs on-line: Zaczynamy przygodę z OneNote 

9.     Kurs on-line: Wprowadzenie do Microsoft Teams – cyfrowe centrum zarządzania projektami dla 

nauczyciela i ucznia 

Dostępne Webinaria: 

1.     Jak nauczać zdalnie z podręczników Nowej Ery wykorzystując Teams Office 365 

2.     Microsoft Teams – wirtualne klasy w Twojej szkole w usłudze Office 365 

3.     Bezpłatne usługi chmurowe od Microsoft dla Szkoły, Office 365 w rękach ucznia, nauczyciela i 

dyrektora 

4.     Jak zacząć przygodę ze Skype i wykorzystać go do współpracy międzynarodowej 

 

Inne: 

 

1. https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-vKO1_AHmlazJJqpV2vbGzuGr4K8W62 
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=oOO_jICyvmc 
 
3. https://www.youtube.com/watch?v=xRUa6Te1Jqg 
 
4. https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY 
 
5. https://www.youtube.com/watch?v=4Hy2iEPofJc 
 
 

 

https://education.microsoft.com/pl-pl/course/08dec3e1/overview
https://education.microsoft.com/pl-pl/course/b795e8fd/overview
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/57893d64
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/57893d64
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/29281b47
https://education.microsoft.com/pl-pl/resource/af1f0b75
https://education.microsoft.com/pl-pl/course/23b7f02f/overview
https://education.microsoft.com/pl-pl/course/87c99804/overview
https://education.microsoft.com/pl-pl/course/87c99804/overview
https://www.youtube.com/watch?v=fqFkfQmXjXY&fbclid=IwAR1vLmAeUSDWHnrCZdBsEKF3yoVc0lJb7NWUF6Txf5_GaDyUDfOd_tkdmTc
https://www.youtube.com/watch?v=4Hy2iEPofJc&fbclid=IwAR0e-4gXeHVvnqPkmRkLe-w14sFEZYAnwbfGLt0zied6_GDDtDjJvJ2JxY0
https://www.youtube.com/watch?v=-PwAarQ5weU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2exkQYIasvE6GgzR73be48r4Nchl-BQsBNDWddybP8iTqDKYYwktoDISI
https://www.youtube.com/watch?v=-PwAarQ5weU&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2exkQYIasvE6GgzR73be48r4Nchl-BQsBNDWddybP8iTqDKYYwktoDISI
https://www.youtube.com/watch?v=gu29Z3rOnPY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Ibqu5Ko4QJ0FZKnWb3fcqVHYdh2YsUc_zNJ6Ka3Svh8TVD7MvggubJAU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe-vKO1_AHmlazJJqpV2vbGzuGr4K8W62
https://www.youtube.com/watch?v=oOO_jICyvmc
https://www.youtube.com/watch?v=xRUa6Te1Jqg
https://www.youtube.com/watch?v=MZLBhXHkSeY
https://www.youtube.com/watch?v=4Hy2iEPofJc

