
 

Jak używać Lifeliqe ze Skype?  
 
Skype jest prawdopodobnie najczęściej używanym programem do połączeń głosowych na odległość i 
czatów wideo przez Internet. Oprócz rozmów prywatnych można organizować konferencje, dzięki 
czemu Skype jest świetną świetnym narzędziem do nauki na odległość.Pozwala pozostać w kontakcie 
z klasami i dzielić się zarówno wiedzą, jak i materiałami dydaktycznymi. 
 
 

Jak działa Skype? 
Skype prawdopodobnie nie wymaga przedstawiania szerokiej grupie odbiorców. Po utworzeniu konta 
ten prosty (nie tylko) komunikator internetowy umożliwia łatwe dodawanie kontaktów i organizowanie 
ich w grupy. Następnie możesz zorganizować rozmowę telefoniczną lub czat wideo, aby zapewnić 
uczniom standardową lekcję, tak jakby byli w klasie. Nauczyciele docenią także funkcję udostępniania 
ekranu, która pozwala uczniom wyświetlać prezentację lub modele 3D Lifeliqe. Więcej informacji o 
funkcjach programu wraz z linkiem do pobrania można znaleźć na oficjalnej stronie producenta. Nie 
trzeba dodawać, że podstawowa wersja programu jest darmowa. 
 
 

Jak udostępniać modele 3D z Lifeliqe uczniom przez Skype?  
Po raz kolejny - jest wiele możliwości. Pierwszą z nich jest już wspomniane udostępnianie ekranu :  
 

1. Utwórz grupę, zaproś swoich uczniów i rozpocznij rozmowę.  
2. Po rozpoczęciu rozmowy, ikona Udostępnij ekran pojawi się w panelu w prawym dolnym rogu 

ekranu 
3. Po wybraniu tej opcji, Twój ekran będzie wyświetlany wszystkim uczestnikom rozmowy. 

Następnie możesz przejść do Lifeliqe, otwierać modele 3D lub zdjęcia deep-zoom, jednocześnie 
przekazując informacje na ich temat. Uczniowie widzą i słyszą na bieżąco, a także mogą 
udzielać odpowiedzi. 

Drugą opcją jest udostępnianie modeli z Lifeliqe bezpośrednio do grupy, z którą prowadzisz rozmowę.  
 

1. Otwórz dowolny model 3D lub zdjęcie deep-zoom. Po otwarciu, kliknij guzik Udostępnij na 
dolnym panelu.  

2. Wybierz opcję Link na prawym panelu. Jeśli twoi uczniowie nie mają konta na Lifeliqe, wybierz 
guzik Generuj dostęp dla ucznia. Następnie wybierz Kopiuj link i wklej link do wybranej grupy w 
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Skype. Dzięki temu, uczniowie będą mogli samodzielnie otworzyć wybrany model (na 
dowolnym urządzeniu), ale nie będą mogli przejść do innych modeli w aplikacji.  

3. Jeśli twoi uczniowie posiadają konta Lifeliqe, wybierz Kopiuj link do schowka. Pozwala on 
udostępnić model uczniom, poprzez ich własne konta.  

4. Po udostępnieniu przekazujesz uczniom zadania lub zakres wiedzy do zapamiętania.  
 

Jak używać modeli 3D Lifeliqe podczas lekcji? 
Możliwości są nieograniczone, a wyobraźnia nie zna granic.The possibilities are endless and 
imagination knows no limits. Co więcej, każdy nauczyciel ma swój własny styl nauczania, dlatego 
wolimy Cię inspirować niż instruować.  
Pozwól uczniom odkrywać wnętrza skomplikowanych maszyn, zachęć ich do kręcenia własnych filmów 
za pomocą rzeczywistości rozszerzonej Lifeliqe,co pomoże im wyjaśnić działanie modelu kolegom z 
klasy. Pozwoli im tworzyć prezentacje z wykorzystaniem zrzutów ekranu modelu 3D, sprawdzić, czy 
potrafią odgadnąć, co kryje się w naszych zdjęciach deep-zoom...Więcej inspiracji znajdziesz w naszych 
wskazówkach dotyczących zajęć edukacyjnych. 
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