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WSPÓLNA PRACA W CZASIE RZECZYWISTYM 

INSTRUKCJA – JAK ZACZĄĆ 

 

 uruchom przeglądarkę internetową i w pasku 

adresu wpisz: 

draw.chat 

(wciśnij Enter) 

przejdziesz do strony internetowej dającej możliwość wspólnej 

pracy, analogicznej do szkolnej tablicy z tym, że na odległość  
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 aby zmienić język strony wyświetl menu kontekstowe 

(kliknij prawym klawiszem myszki w obrębie strony) oraz 

wybierz polecenie „Przetłumacz na język polski”. 

Zawartość tej strony zostanie przetłumaczona na język 

polski. Tę czynność należy powtórzyć na każdej kolejnej 

stronie. Jeśli menu kontekstowe nie wyświetla tego 

polecenia, kliknij prawym klawiszem w innym miejscu tej 

strony… cierpliwość zostanie nagrodzona  
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 Kliknij polecenie „Uruchom nową tablicę” i już masz 

dostęp do współdzielonej tablicy. Menu na górze strony 

jest łatwe do opanowania. Dodatkową pomocą są 

etykiety narzędzi wyświetlane po najechaniu kursorem. 

 

 

 Aby wspólna praca stała się faktem musimy zaprosić do 

działania naszych uczniów. W tym celu należy kliknąć 

polecenie „Skopiuj do schowka”, wówczas link do 

wspólnej pracy zostanie skopiowany do schowka 

systemowego. Pozostaje udostępnienie go wybranym 

uczniom. Teraz jesteśmy zmuszeni do wykorzystania 

dostępnego sposobu kontaktu (komunikator, e-mail, 

sms, etc.) – pamiętając, że w schowku systemowym 

przechowujemy link – wystarczy wkleić go (np. Ctrl+V) do 

wybranej formy kontaktu.  
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Rysuj na zdjęciach 

Draw Chat sprawia, że Twoja praca jest szybsza i łatwiejsza. Upuść lub wklej swoje zrzuty 

ekranu , zdjęcia lub inne obrazy, aby udostępnić je innym osobom online  

 

 Wspólna praca na wcześniej przygotowanym materiale: 

(zamiast zdjęcia możemy w ten sposób udostępnić kartę pracy, 

rysować na mapie  lub… inwencja twórcza nie zna granic) 
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 nasza praca (tzw. szkice) są przechowywane przez 

miesiąc i mamy do nich łatwy dostęp po kliknięciu menu 

album  

 

 W pracy zdalnej możemy korzystać z funkcjonalności 

połączenia głosowego oraz wideo. Bez zbędnej zwłoki 

korespondencję umożliwia nam komunikator dostępny w 

tym samym obszarze 
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