
Jak się zarejestrować? 



Użytkownicy platformy IWitness mogą korzystać z  dostępnych na 
platformie treści bez rejestracji (strona z fragmentami relacji) lub 
zalogować się jako zarejestrowany użytkownik z dostępem do 
wszystkich treści i funkcji portalu (3500 pełnych relacji świadków, 
zajęć i programu do edycji filmów). 

Żeby zarejestrować się, wciśnij czerwony przycisk (“Register Now”) widoczny w prawym 
górnym rogu na stronie iwitness.usc.edu. Rejestracja zajmuje tylko kilka minut.  

  

Interfejs platformy IWitness został stworzony w języku angielskim, ale wiele treści dostępnych jest po 
polsku. Ponadto, można skorzystać z automatycznego tłumacza Google. Naturalnie bywa on czasem 
zawodny, ale w razie konieczności można go użyć.  
 


 

Na początku należy wybrać, kto dokonuje rejestracji: Edukator/Edukatorka (“Educators”) czy 
Uczeń/Uczennica (“Students”).  Zależnie od udzielonej odpowiedzi, w dalszych krokach 
rejestracji zostaniesz poproszony/poproszona o podanie różnych informacji.  
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Rejestracja Edukatorki/Edukatora 

1. Jeśli jesteś nauczycielem/nauczycielką kliknij przycisk “Educators” 



2. Wypełnij kwestionariusz, a następnie kliknij przycisk „Submit” (wyślij). Koniecznie 

zapamiętaj adres e-mail, który użyłaś/użyłeś podczas rejestracji. 

 Wypełnij kwestionariusz najdokładniej jak się da. (Odpowiedzi można udzielać również po 
angielsku). 

Wymagane informacje: 
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Na dole strony kwestionariusza należy potwierdzić (zaznaczając dwa kwadraty) zapoznanie się z 
zasadami korzystania z IWitness i zasadami funkcjonowania społeczności IWitness (tekst jest 
zamieszczony wyłącznie po angielsku). 

Po zakreśleniu ww. kwadratów, należy kliknąć przycisk „Submit” (Wyślij). 




3. Po potwierdzeniu adresu email, Twoje konto IWitness zostanie aktywowane. 
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Rejestracja ucznia/uczennicy 

Uczniowie i uczennice mogą uzyskać dostęp do platformy po tym, kiedy nauczyciel/nauczycielka 
prześle im zaproszenie. 




1. Uczniowie i uczennice powinni kliknąć w przycisk “Students”. 

2. Następnie muszą wypełnić kwestionariusz podając wymagane dane („Keycode”, 
czyli kod do zajęć wymagany do rejestracji otrzymają od nauczyciela/lki), a później 
kliknąć „Submit” (Wyślij). 




3. Po rejestracji, uczniowie i uczennice natychmiast przypisani są do swoich grup. 
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