
Jak tworzyć grupy na IWitness i jak nimi zarządzać 

Poniżej znajduje się instrukcja tworzenia i zarządzania grupami na IWitness. 

Nauczyciel/nauczycielka ma dostęp do swoich grup przez “My Dashboard” (Moją Tablicę). 

Po lewej stronie znajdziecie grupy prowadzone przez Was oraz grupy utworzone przez innych, którzy 
zaprosili Was do współpracy jako współprowadzących. 

  



 

W zakładce “Students & Groups” (Uczniowie i grupy) znajdują się szczegółowe informacje na temat 
utworzonych grup: 

● Liczba uczniów i uczennic (“Students”) lub nauczycielek i nauczycieli (“Educators”) 
zaproszonych do grupy; 

● Rodzaje zadań przekazane uczestniczkom i uczestnikom zajęć (“Assignments”); 

● Kod rejestracyjny (“Keycode”) pozwalający osobom uczestniczącym w zajęciach na 
dołączenie do grupy. 

Wybierając grupę zobaczymy następujące informacje w odpowiednich zakładkach: 

● Uczniowie i uczennice, którzy dołączyli do grupy: 



 

Klikając przycisk “Add Students” (dodaj uczniów/uczennice) możemy dodać do grupy kolejne osoby 
– tych, którzy zarejestrowali się w innych grupach IWitness. 

● zajęcia przypisane grupie (“Activities”): 

  



 

osoby zaproszone do współzarządzania grupą („Managers”): 

Możemy wskazać innych nauczycieli/nauczycielki jako osoby zarządzające grupami 
(„Managers”) tj. zaprosić ich do współkierowania grupą; należy posłużyć się ich adresami 
mailowymi użytymi do rejestracji na platformie IWitness. 

  



 

● dyskusje (“Discussion”): 

Można również śledzić dyskusje w grupach lub inicjować nowe rozmowy klikając przycisk „New 
Discussion” (Nowa dyskusja). 

Można wysyłać wiadomości osobie zarządzającej grupą lub całej grupie lub wybranym osobom 
z grupy (“Send Message”), można również edytować informacje dotyczące grupy klikając ikonę „Edit 
Settings” (Edytuj ustawienia). 

  



 

Tworzenie grupy 

W menu tablicy (“My Dashboard”), w zakładce “Students & Groups” (Uczniowie i grupy) należy 
kliknąć przycisk “Make a group” (utwórz grupę) i wybrać dla niej nazwę. Można również wybierać 
i dołączać zdjęcia grupy. 

  



 

System wygeneruje kod dostępu (“Keycode”) dla grupy. Należy przesłać ten kod uczniom 
i uczennicom – będzie im potrzebny przy rejestracji na IWitness. 

Uczennice i uczniowie zostaną poproszeni o podanie kodu podczas rejestracji. Zostaną przypisani do 
grupy według kodu, który wprowadzą i będą mieli dostęp do wybranych przez nauczycielkę / 
nauczyciela zajęć. 

  



 

Przypisywanie zajęć do poszczególnych grup 

Kliknij przycisk “Activities” (zajęcia) i wybierz zajęcia dla grupy. 

  



 

Kliknij ikonę “Actions” (działania) znajdująca się pod opisem, a następnie z rozwijanego menu wybierz 
ikonę „Assign” (przypisz). 

  



 

W wyskakującym okienku pojawią się nazwy Twoich grup. Zaznacz kwadrat znajdujący się obok 
nazwy grupy, która ma wziąć udział w wybranych zajęciach. Wpisz datę, do której zadanie ma zostać 
wykonane („Due Date”). 

Kliknij ikonę „Assign Activity” (przypisz zajęcia) znajdującą się na dole okna. W ten sposób zajęcia 
zostaną przesłane do grupy. 

  



 

Uczniowie i uczennice mogą zarejestrować się na platformie IWitness korzystając z formularza 
rejestracyjnego dla uczniów i uczennic. Będą potrzebować kodu rejestracyjnego („Keycode”) grupy; 
każda rejestrująca się osoba będzie również poproszona o wybranie nazwy użytkownika (“User 
Name”) i hasła (“Password”). Instrukcja rejestracji znajduje się w oddzielnym pliku. 

Po zakończeniu rejestracji, przypisane grupom zajęcia pojawią się w zakładce “Activities” (zajęcia) na 
tablicy (“My Dashboard”) każdej zalogowanej osoby z grupy. Pojawi się tam również termin 
(określony przez nauczycielkę/nauczyciela), w którym należy przesłać wykonane zadania. 

Nauczycielka/nauczyciel może śledzić działania uczennic i uczniów od chwili, gdy rozpoczną pracę 
na portalu. 

  



 

Klikając nazwisko danej osoby w zakładce “Students” (Uczniowie/uczennice) możemy obserwować 
jej postępy w pracy. Zadania ukończone zostaną wyświetlone na żółto pod nazwą zajęć. 

Śledząc postępy uczniów i uczennic, możemy zamieszczać komentarze dotyczące ich pracy. 
Możemy wysyłać wiadomości lub oceniać ich pracę. 

  



 

Uczniowie i uczennice mogą też pracować etapami. System zachowuje ich odpowiedzi, co pozwala 
na wykonanie kolejnych zadań w późniejszym czasie. 

  



 

Jeśli uczeń lub uczennica zapomni hasła, nauczycielka/nauczyciel może poprosić o nowe hasło, 
edytując dane osoby („Edit Info”) i w okienku, które się pojawi, klikając ikonę „Reset”. W ten sposób 
system wygeneruje nowe hasło, które można przesłać uczniowi lub uczennicy. 

  



 

Z poziomu grupy możemy dodać nowe osoby do grupy, klikając edycję danych o grupie (“Edit Info”) 
i wysłać wiadomość do wszystkich osób z grupy (“Send Message”). Z tego poziomu można też 
wysłać wiadomość do poszczególnych osób w grupie, sprawdzić ich postępy lub usunąć daną osobę 
z grupy. 


