
Wdrożenie 

platformy

Pomoc 

doraźna i 

konsultacje

Stała opieka 

techniczna i 

merytoryczna

Na podstawie krótkiego wywiadu 

sugerujemy oparcie pracy zdalnej 

na najlepiej dopasowanym 

środowisku e-learningowym

Webinaria dla nauczycieli

Filmy instruktażowe dla nauczycieli 

i uczniów

Sugerowanie odpowiednich aplikacji

Organizacja pracy nauczyciela w chmurze

Zarządzanie online pracą nauczycieli 

(ewidencje, terminarze)

Oferta dla szkół



Oferta dla szkół

Wdrożenie 

platformy
Google G Suite

Microsoft Office 365 A1

Moodle

Inne (specjalistyczne)

Najważniejszym elementem tworzenia

podstawy do nauki zdalnej jest wybór

odpowiedniej platformy.

Na podstawie wstępnego kwestionariusza indywidualnie dla każdej 

szkoły opracowujemy najlepsze dla niej rozwiązanie.  
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Kwestionariusz

Kontakt
Instalacja

Nauczanie

Wdrożenie 

platformy

Czy istnieje jedna najlepsza platforma 
edukacyjna dla wszystkich szkół?

NIE!

Wybór odpowiedniej platformy zależy od wielu czynników, m. in. takich jak:
- wielkość placówki,

- oczekiwania trzech stron: placówki, rodziców i uczniów,

- możliwości i chęci kadry nauczycielskiej,

- istniejącej infrastruktury informatycznej.
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Wdrożenie 

platformy

Krótki czas na podjęcie decyzji o wyborze platformy nie sprzyja

rozważeniu wszystkich istotnych czynników.

W oparciu o formularz i kontakt jesteśmy

w stanie wskazać i uzasadnić najlepszy wybór.

Czego 

potrzebujemy? Informacji, ponieważ każda placówka funkcjonuje inaczej.

Zacznij od wypełnienia kwestionariusza dostępnego na naszej stronie internetowej.
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Pomoc doraźna 

i konsultacje

Czy prowadzenie pracy zdalnej może być lżejsze, 

sprawniejsze i skuteczniejsze?

TAK!

Prowadzenie pracy zdalnej opiera się na dynamice,

ciągłej zmianie. Każda ze stron uczestniczących

w procesie ma specyficzne potrzeby, których spełnienie

warunkuje osiągnięcie przyjętego celu.

Szkoła

Rodzic

Uczeń

Umiejętności interpersonalne to domena nauczycieli.

Umiejętność zarządzania kadrą to domena dyrekcji.

Umiejętność administrowania platformą to nasza domena.
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Pomoc doraźna 

i konsultacje

Wsparcie dla nauczycieli:
 odpowiadamy na bieżące trudności,

 sugerujemy najwygodniejsze narzędzia,

 tworzymy instrukcje obsługi aplikacji krok po kroku,

 kręcimy filmy instruktażowe,

 organizujemy webinaria dla całych zespołów szkolnych.

Wsparcie dla dyrekcji:
 przygotowujemy spotkania online (np. Rady Pedagogiczne),

 tworzymy narzędzia ewaluacji pracy kadry nauczycielskiej,

 proponujemy rozwiązania dotyczące szybkiego i sprawnego

przekazywania informacji pomiędzy rodzicami, uczniami i kadrą.

Wsparcie dla uczniów:
 platforma na miarę ich możliwości,

 filmy instruktażowe,

 w ramach pomocy dydaktycznej ciekawe projekty,

programy motywujące do aktywności i wsparcie

psychologiczne.
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Stała opieka 

techniczna i 

merytoryczna

Czy można prowadzić lekcje i organizować pracę

kilkudziesięciu nauczycieli nie martwiąc się detalami

technicznymi?

TAK!

Jak szybko rozwiązujemy problemy?

Zwykle nie dłużej niż w 24 godziny.
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Stała opieka 

techniczna i 

merytoryczna

Stała opieka merytoryczna wyraża się reakcją na

pojawiające się czynniki zakłócające proces edukacji.

Co to znaczy?

Gdy nauczyciel nie jest pewien scenariusza lekcji zdalnej,

my dołożymy starań, aby jak najlepiej wspólnie go dopracować.

Gdy nauczyciel nie jest zadowolony z postępów uczniów,

my szukamy przyczyn i wspólnie tworzymy system wsparcia dla

ucznia.

Gdy nauczyciel chce poznać nową aplikację,

my chcemy mu ją przedstawić.

Gdy nauczyciel potrzebuje pomysłu na innowacyjną lekcję,

my mu go podsuniemy.
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Stała opieka 

techniczna i 

merytoryczna

Stała opieka techniczna wyraża się rozwiązywaniem

bieżących trudności związanych z wadliwym

funkcjonowaniem platformy lub czynnikiem ludzkim.

Gdy bieżące oprogramowanie nie wystarcza,

myślimy nad innym, który spełni oczekiwania.

Gdy potrzeba nowej aplikacji do pracy,

wynajdujemy ją lub tworzymy od nowa.

Gdy usługa lub program nie działa,

zapewniamy pomoc zdalną.

Co to znaczy?
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Od czego zacząć?

Zapoznaj się z ofertą

(określ własne potrzeby)

Daj się poznać

(wypełnij kwestionariusz)
Zacznij współpracę

Gwarantujemy, że odpowiemy na każde zgłoszenie i przygotujemy 

rozwiązanie w oparciu o naszą najlepszą wiedzę i umiejętności.

530 794 580

www.cityschool.pl


