Dziękujemy za udział w sesjach Microsoft w trakcie konferencji XVIII Majowe Mrozy w Warszawie!
Wysyłamy Państwu materiały z konferencji, a także informacje na temat programów i inicjatyw
Microsoft dla Edukacji.

1. Portal Microsoft Educator Community
Zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz edukatorów na bezpłatną platformę Microsoft Educator
Community z szeregiem kursów on-line, wskazówek wideo, webinarów, scenariuszy lekcji
i innych przydatnych zasobów na temat wykorzystania technologii Microsoft w szkole i na
lekcjach z bardzo różnych przedmiotów.
Na start dla każdej osoby 3000 punktów i oficjalny certyfikat Microsoft!
Zarejestruj się na stronie
education.microsoft.com
Wpisz kod promocyjny ARXM9TEI18
w momencie rejestracji
Wyloguj i zaloguj się ponownie –
w zakładce „Osiągnięcia” będzie czekać
na Ciebie oficjalny certyfikat Microsoft

Szczegółowa instrukcja, jak założyć profil i dostać certyfikat:

2. Materiały z konferencji
Materiały z konferencji znajdą Państwo pod linkiem

3. Program Skype in the Classroom
Program Skype in the Classroom to światowy program, dzięki
któremu nauczyciele mogą wzbogacać swoje lekcje zajęciami
z wykorzystaniem Skype, na przykład zorganizować wirtualną
wycieczkę klasową, lekcję z prelegentem. Udział w programie
jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie: Program Skype in the Classroom

4. Program Microsoft Innovative Educator Expert
Program Microsoft Innovative Educator Expert to
światowa społeczność innowacyjnych nauczycieli,
dydaktyków i edukatorów, którzy są pasjonatami nowych
technologii Microsoft w edukacji.
Aktualnie w Polsce w programie uczestniczy ponad 120
osób. Udział w programie jest bezpłatny.
Więcej informacji na stronie: Program Microsoft Innovative Educator Expert → przyjmujemy
zgłoszenia na rok szkolny 2018/2019 do 15 lipca!

5. Programy Szkoła w Chmurze Microsoft oraz Microsoft Showcase School
Program Szkoła w Chmurze Microsoft to polski program
wyróżniający szkoły, które korzystają z rozwiązań
chmurowych Microsoft w każdym obszarze działania szkoły.
Program bazuje na bezpłatnym rozwiązaniu Office 365
Education.
Aktualnie w Polsce ponad 70 szkół zostało wyróżnione tytułem Szkoła w Chmurze Microsoft.
Zapraszamy każdą szkołę w Polsce do udziału w bezpłatnym programie Szkoła w Chmurze
Microsoft.
Więcej informacji na stronie: https://aka.ms/SzkolaMicrosoft

Program Microsoft Showcase School to
światowy program, który wyróżnia najbardziej
innowacyjne i modelowe szkoły. W Polsce tym
tytułem wyróżnionych jest 8 szkół (poniżej
lista).
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Słupsku
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wł. Syrokomii w Radomiu
STRUMIENIE Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie
STRUMIENIE Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia STERNIK w Józefowie
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Szkoła Podstawowa nr 12 im. prof. A. Wodziczki w Gnieźnie

Więcej informacji na stronie: Program Microsoft Showcase School
Zapraszamy do przeczytania artykułów na temat programów Szkoła w Chmurze Microsoft oraz
Microsoft Showcase School:
TiK w Edukacji: Microsoft Showcase Schools oraz Szkoły w Chmurze Microsoft
II LO im. Adama Mickiewicza ze Słupska na liście najlepszych szkół na świecie

6. Office 365 dla Edukacji
Office 365 to zestaw usług i aplikacji, które są wykorzystywane w szkole do komunikacji,
współpracy, dydaktyki oraz uczenia się. Część usług i aplikacji, która dostępna jest w planie Office
365 A1 jest bezpłatna dla szkół (na przykład poczta e-mail dla każdej osoby w szkole, wirtualny
dysk OneDrive, Office Online, OneNote). Pakiet Office w zawsze najnowszej wersji jest tylko częścią
tej usługi (jest to rozwiązanie płatne, ale w przypadku zakupu w dedykowanej umowie dla szkół
OVS-ES jest bardzo atrakcyjny).
Notes z materiałami: http://patrz.link/ChmuraNotes
Chmura Microsoft a RODO w edukacji - broszura
strona na temat bezpłatnego planu licencyjnego Office 365 A1 (opis usługi i aplikacji)

strona na temat Office 365 dla Edukacji (zakładanie bezpłatnego konta dla szkoły)
kurs on-line: wdrożenie Office 365 w szkole
kurs on-line: wprowadzenie do usługi Office 365 dla edukacji

7. Minecraft: Education
Minecraft: Education Edition to dedykowana dla szkół wersja popularnej gry Minecraft, dzięki
której można uczyć umiejętności współpracy oraz rozwijać kreatywność uczniów. Dodatkowo do
gry dostępny jest dodatek CodeBuilder, w którym można programować elementy gry.

8. Przydatne strony
Microsoft Educator Community – platforma dla nauczycieli z ciekawymi materiałami i kursami
Szkoła w Chmurze Microsoft - strona o polskim programie dla szkół „Szkoła w Chmurze
Microsoft”
Microsoft dla Edukacji – polska strona Microsoft dla Edukacji
Microsoft Innovative Expert Educator – informacje o światowym programie dla innowacyjnych
nauczycieli
Skype in the Classroom – informacje o światowym programie dla innowacyjnych nauczycieli
Facebook Microsoft dla Edukacji światowa strona programu
YouTube Microsoft dla Edukacji polski fanpage
YouTube Microsoft in Education światowy kanał z interesującymi wideo
Zestaw scenariuszy lekcji STEM

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu z Zespołem Microsoft
dla Edukacji na adres e-mail: edukacja@microsoft.com

Microsoft dla Edukacji polska strona

Microsoft Educator Community

Fanpage
Microsoft dla Edukacji

