
Witam na szkoleniu

Jeśli widzisz ten slajd, to wszystko 
działa!

Wyłącz mikrofon i kamerką i poczekaj na 
rozpoczęcie spotkania



Zaczynamy nagrywanie



• Testy próbne uczestników na Hangout (rano we czwartek) –
11.00

• Szkolenie 1 - wprowadzające do Hangout Meet i 
Kampus/Come

• Indywidualne sesje treningowe po szkoleniu  - 17 kwietnia 
(pt.) – 9.00 i 15.00

• Zakładanie kursów na platformie (aktywność własna 
uczestników) 

Szkolenie, cz.1



Zasady
• Mówimy sobie po imieniu i uczymy się od siebie. 

• Mamy wyciszony mikrofon i wyłączoną kamerkę. Kiedy 
chcemy zabrać głos na forum, włączamy mikrofon. 

• Coś pilnego- skorzystaj z chatu!!!

• Udział w tym szkoleniu jest równoznaczny z wyrażeniem 
zgody na nagrywanie. 

• Materiał ze szkolenia będzie przeznaczony jedynie do użytku 
wewnętrznego

• Po zakończeniu szkolenia - dalsze decyzje



Co dziś?
procedura tworzenia spotkań w Hangout meet

zgłoszenie kursu do Kampus/Come

podstawowe funkcje platformy Kampus/Come

sesja Q&A

Informacja zwrotna o szkoleniu – prośba o email: 

zajeciaelearningowe@gmail.com





Jak znaleźć emaili studentów, których chcę 
zaprosić do spotkania online? USOSmail



Planowanie spotkania

• Zaproszenie z kalendarza Google (tylko kalendarz UW)

• Wysłanie linku przez USOSmail

• Stworzenie oddzielnego emaila do komunikacji ws. zajęć





Wspomaganie zajęć dokumentami Google

• Praca grupowa na Google doc

• Zapisy na indywidulane konsultacje

Przykład – konwersatorium z TPW



Plik pdf do udostępnienia



Koniec nagrania części 1

Podsumowanie:

- dobre połączenie internetowe i dobre zarządzanie komunikacją

- testy techniczne ze studentami przed zajęciami

- nagrywanie zajęć i udostępnianie plików na dysku google

- wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej 

- akcent na relację i współpracę



Cz.2 Wstęp do platformy Kampus/Come



Zgłaszam swój kurs



Witamy na platformie!



Szkolenie 2

• Szkolenie 2 - Zaawansowane funkcje Kampus/Come + 
przygotowanie do testowania online (20 kwietnia, pn., 10.00)

• Indywidualne sesje treningowe po szkoleniu w razie 
zapotrzebowania (21 kwietnia, wt., 9.00 i 15.00)

• Dyżur  - konsultacje techniczne ws. platformy (23 kwietnia, 
śr, 15.30 – 17.00)



• jak uruchomić kurs:

https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/

niezbędnik prowadzącego:

https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3188

https://zajeciazdalne.ckc.uw.edu.pl/
https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=3188


Podsumowanie


