


…ale też szereg bezpłatnych aplikacji edukacyjnych ułatwiających nauczanie!



Office 355 Education – bezpłatne narzędzia dla nauczycieli i uczniów

Office Online





Profesjonalna poczta e-mail (50GB) w domenie instytucji edukacyjnej 

Szybka odpowiedź na wiadomość bezpośrednio przez komunikator Skype

Możliwość przeglądania w oknie wiadomości wszystkich załączonych dokumentów

Otwarty widok poczty pozwala w każdej chwili szybko sprawdzić dzisiejsze spotkania, szczegóły 

kontaktu lub zadania

Poczta połączona z kalendarzem

Przejrzysty grafik pracowników i nauczycieli pozwala na łatwą organizację spotkań 

Automatyczny system przypomnień o spotkaniach

Możliwość wysłania maila, bezpośrednio z poziomu kalendarza – bez konieczności przełączania się 

do widoku kontaktów lub poczty

Poczta połączona z listą kontaktów

Możliwość przesyłania maili, wysyłania błyskawicznych wiadomości i zaproszeń na spotkania 

bezpośrednio z karty kontaktu

Grupy kontaktów z wewnątrz i z poza swojej organizacji (pracownicy, nauczyciele, uczniowie, 

absolwenci i rodzice) pozwalające na łatwiejszą współpracę – komunikacja wewnątrz grupy, wspólny 

kalendarz, wspólne dokumenty, notatnik programu OneNote

Exchange to więcej niż poczta





Wszystkie dokumenty w jednym miejscu

Wirtualny dysk do przechowywania zdjęć, dokumentów, filmów, prac domowych i innych plików

Ograniczone ryzyko utraty cennych materiałów

Znacznie większe bezpieczeństwo przechowywanych danych

Zawsze aktualne wersje dokumentów

Zalety wirtualnego dysku OneDrive

Dostęp do wszystkich plików w każdej chwili, na każdym urządzeniu

Łatwy dostęp do własnych zasobów z dowolnego miejsca i na każdym urządzeniu - komputerze PC 

lub Mac i urządzeniu przenośnym z systemem Android lub iOS

Uniezależnienie od pojemności dysku lokalnego 

Udostępniaj i współpracuj z innymi

Pliki i foldery można udostępniać innym osobom zachowując pełną kontrolę, bez potrzeby przesyłania 

dużych pakietów danych drogą mailową lub przenoszenia ich na dysku zewnętrznym

Możliwość pracy z innymi osobami na jednym dokumencie Word, Excel, PowerPoint i w notatniku 

OneNote ze swojego komputera lub urządzeń przenośnych z dostępem do Internetu





Dodatek pomagający nauczycielom zarządzać materiałami oraz dystrybuować 

prace domowe

Pozwala nauczycielom oszczędzić czas i jeszcze wydajniej korzystać z notesów zajęć w 

uporządkowany sposób

Obejmuje rozpowszechnianie sekcji i stron, szybki przegląd prac uczniów oraz integrację funkcji 

oceniania z wieloma systemami LMS (Learning Management System)

Dlaczego warto używać OneNote Online?

Jeden OneNote, wszystkie notatki

Osobisty obszar roboczy dla każdego ucznia, biblioteka zawartości materiałów klasowych i miejsce 

do współpracy na potrzeby lekcji i kreatywnych działań

Uczniowie mogą wspólnie pracować nad materiałem i uczyć się od siebie nawzajem, podczas gdy 

nauczyciel zapewnia opinię i pomoc w czasie rzeczywistym

Interaktywne materiały lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów

Miejsce do łatwego gromadzenia zawartości sieci Web, dołączania obrazów, nagrań audio i wideo 

do treści lekcji, co pozwala tworzyć interesujące materiały

Uczniowie pobierają swoje zadania z biblioteki zawartości, bez potrzeby drukowania materiałów

Nauczyciele pisząc bezpośrednio w prywatnych notesach poszczególnych uczniów zapewniają im 

indywidualną pomoc



Prywatny notes udostępniany między nauczycielem i każdym z uczniów

Nauczyciele mają dostęp do notesów wszystkich uczniów, natomiast każdy uczeń może przeglądać 

tylko swój własny notes

Notes zajęć w programie OneNote

Notes tylko do odczytu, w którym nauczyciele mogą udostępniać materiały informacyjne uczniom

Uczniowie mogą tylko odczytywać bibliotekę zawartości (pobierać z niej zawartość), ale nie mogą jej 

edytować

Nauczyciele mogą odczytywać i zapisywać bibliotekę zawartości

Notes, za pomocą którego każdy uczeń może współpracować oraz udostępniać i organizować 

informacje

Wszyscy mogą odczytywać i zapisywać informacje w obszarze współpracy























Przedstaw swoje pomysły w 

kilka minut
Tworzenie cyfrowych dzieł jest 

teraz prostsze i przyjemniejsze. 

Nauczyciele i uczniowie będą 

udostępniać je z dumą.

Łącz zdjęcia, klipy wideo, dźwięk...
Przekształcaj zdjęcia, klipy wideo, 

dźwięk, wykresy i inną zawartość 

multimedialną, nadając im 

dopracowany format i projekt, który 

możesz udostępniać uczniom, 

nauczycielom i rodzicom.

Twórz wspaniałe 

elektroniczne portfolia
Zapomnij o stosach papieru. 

Za pomocą aplikacji Sway 

utwórz cyfrową kolekcję prac 

uczniów, aby udokumentować 

postępy w nauce.

Pokaż osiągnięcia rodzicom
Rodzice i inne osoby mogą 

wyświetlać Sway na dowolnym 

urządzeniu poprzez wysłany link -

nie jest wymagane żadne 

dodatkowe oprogramowanie ani 

logowanie się. Możesz też zmieniać 

ustawienia prywatności, aby mieć 

większą kontrolę.

Sway 













Aplikacja łączy w jednym miejscu ludzi, konwersacje i treści 

wszystkich usług Office 365

Wspólny obszary roboczy, gdzie członkowie grupy mogą 

współpracować nad projektami

Podczas konfigurowania grupy automatycznie tworzy się 

wspólna skrzynka odbiorcza (dedykowany adres email), 

kalendarz grupy, notatnik grupy (OneNote), miejsce do 

zapisywania i udostępniania plików (OneDrive), a także 

narzędzia planowania (Planner)

Grupy mogą być publiczne, umożliwiające wymianę 

informacji w szkole/klasie, lub prywatne – dla grup klasowych, 

które zajmują się konkretnym projektem 

Do grup można dodawać osoby ze szkoły i spoza niej, 

np. rodziców

Grupy Office 365  



Aplikacja Planner ułatwia prowadzenie prac zespołowych 

wśród uczniów, tworzenie i udostępnianie planów lekcji, 

organizowanie i przydzielanie zadań dla klas oraz 

prowadzenie rozmów na temat wykonywanych czynności

W kilku łatwych krokach utwórz nowy plan, zgromadź zespół, 

przydzielaj zadania i aktualizuj stan wykonania zadania

Dziel zadania na kategorie w zależności od ich stanu lub 

osoby, do której są przypisane 

Podczas wspólnej pracy nad planem członkowie zespołu 

zawsze wiedzą, kto nad czym pracuje

Planner 





Office 365 Video to wewnętrzny portal, na którym cała szkoła 

może publikować i odtwarzać filmy

Świetne miejsce do udostępniania nagrań wideo z zajęć 

lekcyjnych, prezentacji, warsztatów, przedstawień szkolnych, 

wycieczek klasowych czy zielonych szkół

Przekazuj, udostępniaj i odtwarzaj wiadomości wideo w całej 

szkole na każdym urządzeniu

Łatwo odnajduj klipy wideo w nowoczesnym i intuicyjnym 

portalu

Dodawaj dedykowane kanały oraz wyróżniaj najważniejszą 

zawartość w sekcji „Popularne”

Wewnętrzna biblioteka online, w której uczniowie 

i nauczyciele mogą publikować swoje materiały 

multimedialne w formie filmów

Office 365 Video





Możliwość wirtualnego organizowania się i stowarzyszania 

pozwala m.in. na tworzenie grup naukowych jako rozwinięcia dla 

szkolnych kół naukowych

Możliwość utworzenia grup (publicznych i prywatnych) dla 

poszczególnych klas (np. 4A), gdzie członkami mogą być również 

rodzice

Grupa jest miejscem do dyskusji, zadawania pytań, publikowania 

ogłoszeń, zamieszczania ankiet oraz udostępniania materiałów –

wszyscy członkowie zostaną powiadomieni o nowej aktywności 

wewnątrz grupy

Wewnętrzny portal społecznościowy, za pomocą którego 

można przekazywać wszystkie aktualności, a uczniowie 

i nauczyciele mogą komentować wpisy i rozpoczynać 

nowe dyskusje

Yammer





Kurs Office 365 Education

Poczta e-mail i kalendarz

OneDrive dla edukacji

Skype dla edukacji

OneNote dla edukacji

Notes zajęć programu OneNote

Sway dla edukacji

Portal Wideo dla edukacji

Grupy Office 365 i Microsoft Planner

Microsoft Forms dla edukacji

https://sway.com/Dx8rRTCMVAr6ZZE9
https://www.youtube.com/watch?v=v0yU_ow8sx4
https://www.youtube.com/watch?v=iGU_nqwt2wI
https://www.youtube.com/watch?v=FqI6GcI0L6A
https://www.youtube.com/watch?v=zInB0N7UBJs
https://www.youtube.com/watch?v=aXEqtTfkZYQ
https://www.youtube.com/watch?v=-KVM8PyHfaY
https://www.youtube.com/watch?v=LlIHQjaLpRs
https://www.youtube.com/watch?v=LtuZRlcACDg
https://www.youtube.com/watch?v=Utf--mn5E0Y




Krok 1.

Wejdź na stronę aka.ms/Office365EduPL i kliknij przycisk

Następnie wypełnij formularz, utwórz konto i rozpocznij 

korzystanie z usługi w wersji próbnej. 

http://aka.ms/Office365edupL


Krok 2.

Zostaniesz poproszony o dodanie istniejącej domeny używanej przez Twoją jednostkę edukacyjną - należy to zrobić w ciągu 30-dniowego 

okresu próbnego

Krok 3. 

W trakcie trwania 30-dniowego okresu próbnego możesz utworzyć konta dla maksymalnie 25 nauczycieli/ wykładowców oraz 25 uczniów/

studentów 

Krok 4. 

Na podstawie podanej domeny edukacyjnej odbywa się weryfikacja i przyznanie uprawnień do bezpłatnej usługi Office 365 Education

Krok 5. 

Po otrzymaniu potwierdzenia, że instytucja edukacyjna jest uprawniona do korzystania z bezpłatnej usługi Office 365 Education, należy 

przejść do zakładki Rozliczenia -> Zakup Usług i zakupić licencje za 0 zł dla uczniów/studentów, nauczycieli/wykładowców i pracowników 

Krok 6.

Przejdź do zakładki Użytkownicy -> Aktywni użytkownicy w portalu administratora, aby przepisać użytkowników z wersji próbnej do 

docelowej usługi Office 365 Education. W tym samym miejscu możesz utworzyć konta dla pozostałych użytkowników: zbiorczo –

importując plik CSV lub dodając konto dla każdego użytkownika indywidualnie. 

Krok 7.

Poinformuj nauczycieli/wykładowców, pracowników i uczniów/studentów o dostępności usługi i ciesz się z pełni możliwości, jakie daje Ci 

bezpłatny plan Office 365 Education w Twojej instytucji edukacyjnej! 



• Założenie konta próbnego Office 365 Education

• Dodawanie domeny edukacyjnej i jej weryfikacja

• Dodawanie bezpłatnych licencji Office 365 Education

• Tworzenie kont użytkowników w Office 365

• Przypisanie licencji Office 365 ProPlus do konta Office 365 Education

(opcjonalny krok)

https://www.youtube.com/watch?v=PkXdSJ62SBg&index=17&list=PLe-vKO1_AHmm4UBIJbhAbZYx3rTvFhF3n
https://www.youtube.com/watch?v=JMdfZNdksTI&list=PLe-vKO1_AHmm4UBIJbhAbZYx3rTvFhF3n&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=GJKHqZzrlsg&list=PLe-vKO1_AHmm4UBIJbhAbZYx3rTvFhF3n&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=2iHbZy6L-5c&list=PLe-vKO1_AHmm4UBIJbhAbZYx3rTvFhF3n&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=nhI7w9JyKvQ&list=PLe-vKO1_AHmm4UBIJbhAbZYx3rTvFhF3n&index=21


… z możliwością instalacji na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach (w tym na iPad), a także na 5 smartfonach



pracowników

100% 100%
Bezpłatny ProPlus dlaZakup VL dla

studentów i pracowników



Funkcjonalności Usługi Office 365 Bezpłatnie
$8 Nauczyciele/ Wykładowcy

$6 Uczniowie/ Studenci

Poczta e-mail, kalendarz, kontakty Exchange Online
Nieograniczona ilość 

użytkowników

Nieograniczona ilość

użytkowników

Sieć społecznościowa, portal wideo, witryny zespołów, Zarządzanie pracą Yammer, O365 Video, 

SharePoint Online, Planner

Nowość

● ●

Wiadomości błyskawiczne, status obecności, konferencje i zajęcia online* Skype dla firm ● ●

Przechowywanie i udostępnianie plików, Odkrywanie informacji OneDrive dla firm, Delve ● ●

Aplikacje Office Online ● ●

Pełne aplikacje pakietu Office (instalowane na 5 komputerach PC lub Mac, 5 tabletach i 5 smartfonach użytkownika)
Office 365 ProPlus

+ $1.50/ 2.00 ●

Rozwiązania zapewniające zgodność, Zarządzanie aplikacjami w przedsiębiorstwie, Ochrona 

Informacji Archiving, Rights Management, Data Loss Prevention, Encryption

Nowość

● ●

Zaawansowane zabezpieczenia danych, Zaawansowane zbieranie elektronicznych materiałów 

dowodowych Advanced Security Management, Secure Attachments and URLs, Access Control, Advanced eDiscovery
●

Narzędzia do analizy Power BI Pro, Delve Analytics ●

Usługa Cloud PBX do zarządzania połączeniami w chmurze Skype dla firm ●

Połączenia konferencyjne z siecią PSTN (PSTN Conferencing)** Skype dla firm ●

Office 365 – oferta dla edukacji

https://products.office.com/pl-pl/academic/compare-office-365-education-plans

https://products.office.com/pl-pl/academic/compare-office-365-education-plans


Blog Office – źródło najnowszych informacji

https://blogs.office.com/

