
Jak uruchomić e-lekcję
w serwisie e-learningowym
eduESA?  

Instrukcja dla uczniów



Twoja szkoła bierze udział w projekcie Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA)  
realizowanym przez NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Nauczyciel stworzył dla Ciebie i Twojej klasy grupę na platformie  
e-learningowej Edukacyjnej Sieci Antysmogowej eduESA,  

na której znajdziesz ciekawe e-lekcje dotyczące ochrony powietrza.

Z tej krótkiej instrukcji dowiesz się, jak uruchomić e-lekcję na platformie eduESA.



1. Znajdź e-mail od eduESA

W skrzynce pocztowej odszukaj e-mail o temacie ESA – Stworzenie konta użytkownika,
w którym znajdziesz dane do logowania do serwisu e-learningowego eduESA.



2. Aktywuj konto i podaj nowe hasło

Kliknij w link aktywacyjny podany w e-mailu i wprowadź swoje nowe hasło.
Zapamiętaj lub zapisz hasło, dzięki niemu zalogujesz się na platformę i uzyskasz dostęp do e-lekcji, które 
udostępnił Ci Twój nauczyciel. 
Pamiętaj, login i hasło są przeznaczone tylko dla Ciebie, nie przekazuj ich nikomu! 



3. Wejdź na stronę eduesa.nask.pl

Wejdź na stronę https://eduesa.nask.pl/ i kliknij na niebieski przycisk „ZALOGUJ SIĘ”.



4. Zaloguj się

Zaloguj się do serwisu eduESA, podając swój adres e-mail oraz hasło. 



5. Uruchom e-lekcję

Wybierz wskazaną przez nauczyciela e-lekcję o smogu i uruchom ją.



6. Zrealizuj e-lekcję 

Zapoznaj się ze wszystkimi materiałami składającymi się na e-lekcję i wykonaj polecenia z kart pracy. 
Gdy przejdziesz przez wszystkie części e-lekcji i otworzysz wszystkie pliki, ikonki zmienią się z    na   .

Uwaga: Liczba i rodzaj materiałów w poszczególnych e-lekcjach są różne dla klas I–III, IV–VI, VII–VIII.



7. Rozwiąż test

Na zakończenie rozwiąż test sprawdzający wiedzę. Pamiętaj, że test uruchomi się dopiero wówczas,  
gdy zrealizujesz wszystkie części e-lekcji. Ikonka testu będzie odblokowana: 

Uwaga: W teście dla klas I–III tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Testy dla klas IV–VI i VII–VIII są testami  
wielokrotnego wyboru. 



8. Zakończ e-lekcję

Jeśli przy każdej części e-lekcji znajduje się ikonka  ,  to znaczy, że zaliczyłeś wszystkie elementy e-lekcji.
Teraz już wiesz, skąd się bierze smog i jak się przed nim chronić. Gratulacje!



7. Certyfikat

Twój nauczyciel dostanie powiadomienie, kiedy i jaką e-lekcję ukończyłeś.
Przygotuje dla Ciebie certyfikat potwierdzający, że zdobyłeś wiedzę o ochronie powietrza.



Życzymy dobrej zabawy
 i udanych e-lekcji!


