
Wytyczne dotyczące  
tworzenia kursów  
w iTunes U

Co nowego w iTunes U
iTunes U 3.0 sprawia, że współpraca całej klasy za pośrednictwem iPada jest prostsza 
niż kiedykolwiek. Dzięki nowym funkcjom, takim jak zintegrowana książka ocen, 
oddawanie prac domowych i dyskusje prywatne, możesz stworzyć na iPadzie 
angażujące i zindywidualizowane środowisko edukacyjne dla swoich uczniów.

Oddawanie prac
Funkcja Oddawanie prac umożliwia uczniom przesyłanie nauczycielowi prac 
domowych przez iTunes U. Do wykonywania zleconych zadań uczniowie mogą użyć 
wielu różnych aplikacji Apple i innych firm, a także wbudowanych narzędzi do adnotacji 
w dokumentach PDF. Po złożeniu wszystkich prac, zostają one zgromadzone w jednym 
miejscu, więc możesz bez trudu śledzić i oceniać postępy uczniów.  

Narzędzia do adnotacji
Wbudowane narzędzia do adnotacji dają uczniom możliwość dopisywania komentarzy 
w dokumentach PDF palcami lub rysikiem — i to bez wychodzenia z iTunes U.*

Dyskusje prywatne
Reaguj na unikalne potrzeby edukacyjne swoich uczniów, inicjując prywatne dyskusje 
bezpośrednio z poziomu zadania.  

Zintegrowana książka ocen
Śledź oceny i zadania wszystkich uczniów zapisanych na Twoje kursy prywatne. Możesz 
włączyć ocenianie dla konkretnego zadania, aby pokazać uczniom, że będą za nie 
otrzymywać stopnie lub punkty. Oceniając zadania, możesz przeglądać wyniki i postępy 
całej klasy lub poszczególnych uczniów. 

Wiele załączników w zadaniu
Możesz załączać do zadania wiele dodatkowych materiałów, pozwalając uczniom 
wybrać, w jaki sposób zaprezentują swoją kreatywność. 

WAŻNE: Niektóre nowe funkcje kursów wymagają iTunes U 3.0. Aby zapewnić uczniom 
optymalne doświadczenia, zanim skorzystasz z nowych funkcji, upewnij się, że 
zaktualizowali iTunes U do najnowszej wersji.
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Wprowadzenie
Kursy iTunes U umożliwiają proste i bezproblemowe prowadzenie lekcji, ocenianie 
prac i utrzymywanie kontaktu z uczniami za pomocą iPada. Dzięki kursom iTunes U 
wszystkie materiały, których potrzebujesz do prowadzenia zajęć, są zgromadzone 
w jednym miejscu. Twoi uczniowie mogą bezpośrednio w aplikacji odtwarzać pliki 
dźwiękowe i wideo z wykładami, czytać książki, uczestniczyć w indywidualnych  
i klasowych dyskusjach oraz oddawać prace domowe. Zintegrowana książka ocen 
pozwala Ci śledzić postępy i zadania uczniów — wszystko w jednym miejscu.  

Kursy mogą zawierać program nauczania, materiały i zadania dla uczniów oraz inne 
elementy. Możesz dodawać również treści z iBooks Store i App Store oraz łącza do 
stron internetowych. Do dyspozycji masz także ponad 1 000 000 plików z materiałami 
dydaktycznymi dostępnych w iTunes U, w tym treści multimedialne przygotowane 
przez najlepsze instytucje edukacyjne na świecie. Gotowy kurs możesz udostępnić tylko  
lokalnie swoim uczniom lub opublikować na stronie iTunes U swojej instytucji, dzieląc 
się nim z uczniami i nauczycielami z całego świata. 
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Pierwsze kroki
Zacznij od pobrania bezpłatnej aplikacji iTunes U. Żeby utworzyć nowy kurs, stuknij 
znak plusa (+), a następnie wybierz opcję „Utwórz kurs”. 
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Następnie uzupełnij profil prowadzącego, wpisując swój życiorys i dane swojej 
podstawowej instytucji. Dodaj do profilu zdjęcie wykonane kamerą iPada, lub wybierz 
obraz ze swojej biblioteki zdjęć. Informacje z tego profilu zostaną automatycznie 
skopiowane na stronę Prowadzący w każdym z Twoich kursów. Wszystkie kursy, które 
utworzysz będą zawierały odnośnik do Twojego profilu, który możesz edytować  
w dowolnym momencie.

Po zapisaniu swojego profilu możesz wprowadzić ustawienia kursu. Wszystkie kursy 
utworzone w iTunes U są domyślnie ustawione jako prywatne.

Ustawienia kursu
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Wpisz nazwę kursu, nazwę skrótową i nazwę 
przedmiotu. 
 

Dodaj do swojego kursu przyciągającą uwagę 
ilustrację, która będzie widoczna na półce 
iTunes U. Możesz zrobić zdjęcie kamerą iPada 
albo wybrać obraz z biblioteki zdjęć. Obraz 
można dodać podczas zakładania kursu 
albo później. Użyj obrazu o rozdzielczości co 
najmniej 600 na 600 pikseli i maksymalnym 
rozmiarze 10 MB. 

Dodaj opis. To dobra okazja, żeby 
zaprezentować uczniom przygotowane dla 
nich treści i ustalić wzajemne oczekiwania 
związane z realizacją kursu. Możesz na 
przykład zamieścić tu skrótowy opis struktury 
kursu albo listę wymagań i celów. Stuknij 
przycisk Następna. 
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Kiedy skończysz dodawanie informacji o kursie, stuknij przycisk Następne. Przejdziesz 
wtedy do panelu prowadzącego, gdzie pojawiają się wszystkie kursy, które tworzysz 
samodzielnie lub współtworzysz. Możesz tu przejrzeć podstawowe informacje na temat 
każdego kursu.  

To wszystko, co trzeba zrobić, żeby utworzyć nowy kurs. Teraz, kiedy Twój kurs ma już 
odpowiednią strukturę, możesz dodać do niego więcej treści. 
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Dodaj swoją instytucję. Wybierz poziom 
edukacji i język, a także kategorię  
i podkategorię.

Wybierz typ kursu — Własne tempo albo 
Plan zajęć. Wybierz opcję Własne tempo, 
jeśli chcesz, żeby uczniowie pracowali 
we własnym tempie. Możesz zamieścić 
informację o przewidywanym czasie trwania 
kursu i wprowadzać modyfikowacje  
w dowolnym momencie. Wybierz opcję Plan 
zajęć, jeśli chcesz, żeby uczniowie dostosowali 
się do Twojego tempa prowadzenia zajęć. 
Kursy typu Plan zajęć są zorganizowane 
zgodnie z kalendarzem, mają określoną datę 
rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz terminy 
wykonania poszczególnych zadań. 

Zdecyduj, w jaki sposób będą prowadzone 
dyskusje w ramach kursu. Funkcja Dyskusje 
umożliwia uczniom inicjowanie prywatnych 
konwersacji z Tobą lub całą klasą. Możesz 
porozmawiać z uczniem prywatnie na 
czacie, żeby odpowiedzieć na jego pytania, 
udzielić dodatkowej pomocy lub przekazać 
komentarz do wykonanego zadania. Dyskusje 
klasowe mogą rozpoczynać zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciel. Każdy uczestnik 
kursu ma możliwość brania udziału  
w dyskusji, a nauczyciel — monitorowania 
jej, jak również zamieszczania własnych 
wypowiedzi. Możesz też wyłączyć tę funkcję  
w swoim kursie. Jeśli go upublicznisz, 
zostanie ona usunięta automatycznie. 

Wybierz typ licencji dla swoich treści. 
Dostępny jest szeroki wybór opcji, również te 
ze standardowego zestawu licencji Creative 
Commons. Licencja określa, w jaki sposób 
inni użytkownicy mogą wykorzystywać Twoje 
treści we własnych kursach.
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Edycja i organizowanie treści
Twórz swój kurs, korzystając ze stron Przegląd, Prowadzący oraz Konspekt. Strona 
Przegląd zawiera informacje wprowadzone wcześniej, podczas wybierania ustawień 
kursu, w tym jego opis, nazwę Twojej instytucji, poziom edukacji itd. Informacje o kursie 
możesz edytować w dowolnym momencie. 

Strona Prowadzący zawiera informacje z Twojego profilu. Możesz je edytować  
w dowolnej chwili. 

Na stronie Konspekt zamieszczasz program swojego kursu. Wszystkie Twoje posty  
i zadania będą powiązane z poszczególnymi tematami w programie. Możesz wpisać 
swój program kursu bezpośrednio w iTunes U, uwzględniając maksymalnie dwa 
dodatkowe poziomy treści, albo przekleić te informacje z innej aplikacji. 



Dodawanie postów, zadań i materiałów
Używaj postów, zadań i materiałów, żeby wprowadzać treści do swojego kursu.

Post może zawierać instrukcje, objaśnienie albo streszczenie wykładu. Żeby zamieścić 
nowy post, wybierz temat ze swojego programu, wpisz tytuł wiadomości, a następnie 
jej treść. 

Do każdego postu można dołączyć jedno lub więcej zadań, a w przypadku kursów typu 
Plan zajęć — dodać termin do każdego z tych zadań. Stwórz tytuł i opis zadań, żeby 
studenci dokładnie wiedzieli, czego się od nich oczekuje.  

Możesz włączyć ocenianie i określić wartość punktową każdego zadania. A jeśli 
włączysz oddawanie, uczniowie będą mogli składać w iTunes U swoje prace w formie 
prezentacji, arkuszy roboczych, nagrań wideo i dowolnych innych plików stworzonych  
w aplikacjach, których dokumenty są obsługiwane w iTunes U. Wszystkie te projekty 
zostają zgromadzone w książce ocen, gdzie możesz bez trudu śledzić i oceniać postępy 
uczniów. 
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Z zadaniami mogą być powiązane różne materiały będące częścią kursu, takie jak filmy 
wideo, pliki audio, łącza do stron WWW, arkusze robocze, aplikacje, książki i wiele innych. 

Możesz nawet dodać swoje własne zdjęcia, filmy wideo oraz dokumenty i zarządzać 
nimi w zakładce Moje materiały. 

Odkrywaj niesamowite aplikacje, książki, materiały z iTunes U, podcasty i inne treści, 
korzystając z opcji Przeszukaj sklep, i dodawaj je do swojego kursu.
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Zarządzanie zapisami
Jeśli wszystko jest gotowe i możesz już zaprosić uczniów do zapisania się na kurs, stuknij 
stronę Zapisy w zakładce Administrator, żeby przesłać im kod zapisu albo odpowiednie 
łącze. Kiedy uczeń wprowadzi kod zapisu w aplikacji iTunes U albo stuknie łącze na 
swoim iPadzie, telefonie iPhone lub iPodzie touch, otrzymasz wiadomość z wnioskiem 
o przyjęcie danej osoby do grupy, który możesz przyjąć lub odrzucić. Dostępna jest 
również opcja Zatwierdzanie autom. Po jej włączeniu wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą 
chęć zapisu, zostaną przyjęci automatycznie. 

Kiedy zatwierdzisz prośbę o rejestrację, nazwisko ucznia pojawia się na liście 
uczestników. Możesz przeglądać całą listę zapisanych uczniów i sprawdzać, kiedy 
ostatnio każdy z nich wyświetlał kurs. Aby usunąć wybranego ucznia z kursu  
i blokować go, stuknij ikonę „i” z prawej strony jego nazwiska. Po usunięciu uczniów  
z listy uczestników kursu, ich dane zostają wykasowane z systemów Apple i nie są już 
dostępne. Uczniowie wciąż będą mieli dostęp do wszelkich informacji pobranych na 
swoje urządzenia.

Wytyczne dotyczące tworzenia kursów w iTunes U
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Zbieranie i ocenianie prac uczniów
Funkcja Oddawanie prac umożliwia uczniom składanie prac domowych w prosty sposób, 
za pośrednictwem iTunes U. A dzięki wbudowanej funkcji oceniania możesz śledzić 
postępy swojej klasy, przeglądając wyniki ogólne lub wybranych osób. 

Kiedy uczniowie już oddadzą swoje prace, możesz je pobrać i ocenić. Wystarczy stuknąć 
Ocena i wpisać wynik. Masz również do dyspozycji opcję wysłania do ucznia prywatnej 
wiadomości z komentarzem. Możesz przesłać ocenę od razu lub zapisać ją jako wersję 
roboczą. 
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Zintegrowana książka ocen przedstawia ogólne postępy ucznia w ramach Twojego 
kursu prywatnego. Możesz dowiedzieć się, jak uczestnicy radzą sobie z dołączonymi do 
kursu zadaniami, sprawdzając, czy dany uczeń wyświetlał zadanie, złożył pracę domową 
lub wysłał Ci prywatną wiadomość. Obserwuj postępy wszystkich uczestników kursu 
lub stuknięciem zaznacz wyniki wybranego ucznia.

Zarządzanie i praca w grupie
Powiel swój kurs. Aby stworzyć kopię kursu, wykonaj machnięcie w lewo w swoim 
panelu, a następnie stuknij Powiel. Możesz dowolnie edytować kopię swojego kursu, na 
przykład zmieniając jego typ z Plan zajęć na Własne tempo. 

Prześlij kopię. Możesz przesłać pełną kopię swojego kursu (łącznie z jego programem, 
postami, zadaniami i materiałami) innemu prowadzącemu. Osoba, która otrzyma kopię 
kursu, może od razu zacząć go używać ze swoimi uczniami, a także dowolnie edytować.

Przekaż kurs innemu prowadzącemu. Jako właściciel kursu możesz przekazać go  
w całości innemu prowadzącemu, nie zaburzając przebiegu pracy uczestników. Uwaga: 
żeby dokonać przekazania prawa własności kursu przez prowadzącego powiązanego 
komuś innemu, obie osoby muszą być powiązane z tą samą instytucją.
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Dodaj kurs do katalogu publicznego. Jeśli jesteś prowadzącym powiązanym  
z instytucją posiadającą publiczną witrynę iTunes U, możesz wystąpić z wnioskiem  
o umieszczenie Twojego kursu w katalogu iTunes U — największej na świecie cyfrowej 
skarbnicy bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Po prostu stuknij „Dodaj do katalogu 
publicznego”, a prośba zostanie automatycznie wysłana pocztą e-mail do administratora 
strony publicznej.

Zaproś współautorów kursu. Możesz zaprosić maksymalnie pięciu współautorów. 
Oprócz możliwości współtworzenia kursu, osoby te uzyskają też dostęp do informacji 
na temat uczestników (np. ich ocen i adresów e-mail). Aby dodać współautorów kursu, 
stuknij przycisk Administrator, następnie Prowadzący, a potem znak plusa (+).
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Sprawdzone techniki
Tworząc i udostępniając swoje kursy iTunes U, warto uwzględnić te sprawdzone 
techniki. 

• Opis. Uwzględnij w opisie swojego kursu listę celów nauczania. Pomoże to uczniom 
szybko zorientować się, czy ich potrzeby edukacyjne zostaną spełnione. Taka 
informacja jest szczególnie ważna w przypadku kursów publicznych.

• Tytuły. Wprowadzaj krótkie tytuły postów i zadań, żeby uczniom wystarczyło 
pobieżne spojrzenie do zorientowania się w najważniejszych informacjach. 

• Posty. Używaj postów, żeby nadać materiałom dydaktycznym odpowiedni kontekst 
i sprawić, by stały się bardziej merytorycznie znaczące. Staraj się powiązać bieżące 
zadania z tym, czego uczniowie dowiedzieli się wcześniej, i pokazuj, w jaki sposób 
nowy materiał będzie się łączył z następnymi tematami. 

• Zadania. Rozpoczynaj opisy zadań od czasowników, określających konkretne 
czynności. Czasowniki te utworzą listę zadań dla studentów. 

• Dyskusje. Angażuj uczniów i zachęcaj do interakcji z grupą, tworząc zaproszenia do 
klasowej dyskusji. Dyskusje można powiązać z konkretnymi postami lub mogą one 
mieć charakter ogólny. Możesz także prowadzić prywatne dyskusje z pojedynczymi 
uczniami. 

• Zróżnicowane materiały dydaktyczne. Możesz dodawać materiały do swojego kursu, 
korzystając z zakładki Posty lub zakładki Materiały. Używaj treści dopasowanych 
do różnych stylów uczenia się; staraj się w zrównoważony sposób wykorzystywać 
materiały tekstowe, nagrania wideo, aplikacje, książki itd. W App Store dostępne są 
tysiące aplikacji edukacyjnych o szerokim zakresie tematycznym, przeznaczonych dla 
każdego poziomu edukacyjnego i stylu uczenia się. iBooks oferuje ogromny wybór 
książek, które możesz wykorzystać w swoich kursach — między innymi biografie, 
poradniki i podręczniki iBooks z wiodących wydawnictw edukacyjnych. Również 
w katalogu iTunes U można znaleźć olbrzymie zasoby treści dydaktycznych, w tym 
wykładów i filmów wideo, które możesz wykorzystać w swoich kursach. 

• Moja biblioteka materiałów. Możesz dodawać materiały do kursu także za pomocą 
funkcji Moje materiały. Wykorzystaj zasoby ze swojej listy Moje materiały, jeśli 
prowadzisz kilka kursów opartych na tych samych materiałach. Możesz również użyć 
tej funkcji, żeby utworzyć listę treści do wykorzystania w przyszłych kursach.

• Tworzenie głębokich łączy. Zamieszczaj łącza do konkretnego fragmentu filmu wideo 
lub do wybranego rozdziału w książce, żeby uczniowie mogli od razu przejść do treści, 
z którymi mają się zapoznać.

• Zamieszczaj autorskie materiały. Dodawaj do kursu swoje autorskie materiały, takie 
jak prezentacje, arkusze robocze, filmy wideo i książki. Dzięki temu wszystko, czego 
uczniowie potrzebują, żeby ukończyć kurs, jest „w zasięgu jednego stuknięcia”. Możesz 
na przykład użyć wbudowanej kamery, żeby nagrać film z wprowadzeniem do kursu. 
Każdy plik, który da się zapisać w bibliotece zdjęć lub iCloud Drive, może zostać 
dodany do materiałów kursu. Możesz tworzyć treści w Pages, Numbers, Keynote  
i innych aplikacjach, a potem od razu dodawać te materiały do iTunes U, stukając 
ikonę udostępniania, a następnie opcję „Otwórz w iTunes U”. A dzięki wbudowanym 
narzędziom do adnotacji uczniowie mogą bezpośrednio w iTunes U dopisywać swoje 
komentarze w zamieszczonych przez Ciebie dokumentach PDF.
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• Skorzystaj z możliwości robienia notatek. Zastanów się, czy nie warto dokonać 
konwersji dokumentów , Word i Pages do formatu ePub lub iBooks Author. 
Wykorzystanie tekstu w tych formatach umożliwia uczniom robienie notatek 
bezpośrednio w książce, a następnie zgromadzenie ich w zakładce Notatki danego 
kursu.

• Skorzystaj z mobilności i wbudowanych narzędzi. Opracowuj zadania, które 
pozwalają skorzystać z możliwości mobilnej platformy; gromadź ze swoimi uczniami 
dane i twórz treści poza klasą, na całym terenie szkoły i w jej okolicach, a także 
podczas wycieczek szkolnych. Używaj takich funkcji iPada jak wbudowana kamera, 
mikrofon i aplikacja do nagrywania filmów, żeby tworzyć nowatorskie ćwiczenia. 
Pamiętaj, że uczniowie mogą składać prace w postaci dokumentów wykonanych  
w dowolnej aplikacji, która jest obsługiwana w iTunes U. 

• Oceny. Korzystaj z nagłówków zadań w zintegrowanej książce ocen, żeby uzyskać 
podstawowe informacje o każdym z nich. Sprawdzaj, ilu uczniów oddało prace i ile  
z nich zostało już ocenionych. Oceny możesz zapisywać jako wersje robocze,  
a następnie przesłać wszystkie naraz. Możesz także zablokować zadanie, jeśli termin 
jego ukończenia minął i nie chcesz przyjmować spóźnionych prac.

• Ogłoszenia. Jeśli prowadzisz kurs typu Plan zajęć, możesz przesyłać uczniom 
ogłoszenia w dowolnym momencie; nie są one powiązane z żadnym konkretnym 
tematem w programie kursu. Ogłoszenia mogą pełnić rolę wiadomości 
organizacyjnych, dotyczących na przykład odwołania zajęć albo przeniesienia daty 
sprawdzianu. 

• Korzystanie ze źródeł RSS. Jeśli chcesz, możesz dodawać do swojego kursu materiały 
audio i wideo ze źródła RSS lub z systemu rejestracji wykładów. Kiedy dodasz 
źródło RSS do zbioru swoich materiałów, aplikacja iTunes U zaimportuje wszystkie 
obsługiwane treści bezpośrednio do kursu. Aplikacja iTunes U automatycznie 
sprawdza, czy w źródle pojawiają się nowe treści i na bieżąco dodaje je do kursu. 

• Powiązanie swojego konta. Jeśli Twoja instytucja edukacyjna posiada publiczną 
witrynę iTunes U, powiąż swoje konto z tą instytucją. Usuwa to wszelkie ograniczenia 
dotyczące przestrzeni dyskowej na materiały, liczby prowadzonych kursów i liczby 
zapisanych na nie uczestników. Co więcej, możesz zwrócić się do administratora 
witryny publicznej z wnioskiem o zamieszczenie kursu na stronie iTunes U Twojej 
macierzystej instytucji, gdzie mogą go odnaleźć uczniowie z całego świata. Jeśli Twoja 
instytucja chce złożyć wniosek o utworzenie własnej publicznej witryny iTunes U, 
odwiedź stronę eduapp.apple.com i dowiedz się, jak to zrobić.

Więcej informacji
Wsparcie iTunes U: www.apple.com/pl/support/itunes-u

Prywatność i bezpieczeństwo iTunes U: https://support.apple.com/pl-pl/HT204918

*Wbudowana funkcja dodawania adnotacji w dokumentach PDF jest dostępna na iPadzie 3. generacji lub nowszym oraz iPadzie 
mini 2 lub nowszym.
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