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Edukacja z Cisco Webex
Łatwo i profesjonalnie 

Cisco oferuje dedykowane rozwiązania do 
współpracy dla edukacji. Zintegrowana 
aplikacja Cisco Webex pozwala usprawnić  
współpracę pomiędzy uczniami i 
nauczycielami. To wszystko w łatwy i intuicyjny 
sposób.

Co oferuje Webex?
• Możliwość tworzenia grup projektowych dla 

poszczególnych klas,
• Czaty 1:1 z opcją wymiany dokumentów,
• Organizacja spotkań wideo w wysokiej 

jakości z opcją współdzielenia treści,
• Instalacja na dowolnym urządzeniu (laptop, 

tablet, telefon komórkowy)
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Edukacja z Cisco Webex
Łatwo i profesjonalnie 

Dla kogo?
Dla wszystkich tj. nauczycieli, uczniów, 
studentów wszystkich placówek oświatowych w 
Polsce i za granicą

Jak zacząć?
Wejdź na stronę internetową  
https://www.webex.com/webexremoteedu.html
stwórz konto poprzez kliknięcie na Start for Free
oraz pobierz aplikację Cisco Webex

Ile to kosztuje?
Cisco Webex jest bezpłatny a założenie konta 
nie wiąże się z żadnym zobowiązaniem 
finansowym



O wyznaczonej porze 
dołącz do sesji Webex 

poprzez
Twój Webex Desktop 

App. 

Możesz tez skorzystać z 
przeglądarki lub aplikacji 

mobilnej

Zaplanuj termin  
lekcji/sesji zdalnej Webex 

i czas jej trwania
Zaproś 

uczniów/studentów wg 
instrukcji . Oni także 

otrzymają automatycznie 
instrukcje, jak dołączyć 

do lekcji

Załóż konto
Sign up for free at 

Webex.com.

Zainstaluj aplikacje 
Webex Meeting (zdalne 
spotkanie/lekcja/wykład) 

oraz Webex Teams 
(komunikator) Download 

the app.

Cisco Webex  w 3 krokach dla nauczyciela
Jak zacząć korzystać z bezpłatnych zintegrowanych narzędzi do zdalnych lekcji/wykładów 
(Webex Meetings) lub komunikacji z uczniami, nauczycielami i rodzicami (Webex teams)
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Nieograniczony czas 
spotkania, do 100 
uczestników sesji 
zdalnej /wideo-
lekcji/wideo-wykładu

Nagrywanie 
sesji/lekcji/wykładu .

Możesz także zestawić 
sesję webex i nagrać swoją 
lekcję lub wykład 
samodzielnie (bez 
uczestników) a następnie 
udostępnić go swoim 
uczniom/studentom

Nieograniczona 
liczba spotkań

Czat dla uczestników 
w trakcie sesji wideo

Funkcje wyciszania 
audio uczestników, 
tworzenia ankiet, 
zadawania pytań 
(Q&A), zgłaszania 
pytań przez opcję 
„Podnieś rękę”

Grid View – widzisz 
do 25 osób 
jednocześnie

Możliwość udziału w 
sesji wprost z 
przeglądarki, 
integracja z 
kalendarzami typu 
Outlook czy Google 

Cisco Webex – podstawowe informacje


