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WEBINAR: Przygotowanie do pracy w zespole (na żywo) 
 

1. Utworzenie nowej aktywności. 

 

W celu utworzenia nowej aktywności należy włączyć tryb edycji w kursie. 

Następnie wybrać opcję „Dodaj aktywność lub zasób” (poniższy rysunek). 

 

 

 

W kolejny kroku uruchomiony zostanie kreator tworzenia aktywności BigBlueButton, służącej do 
przeprowadzania spotkań w fomie „na żywo”. 

 

 

 

 

NAZWA AKTYWNOŚCI 

DODAJ NOWĄ 

AKTYWNOŚĆ 
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Należy wprowadzić nazwę aktywności, a następnie  sprawdzić pozostałe opcje (ustawienie domyślne 
pozwala na poprawne korzystanie z aktywności). 

W celu wyjaśnienia wątpliwości proszę o kontakt pod adresem: elearning@sum.edu.pl lub telefonicznie 
(wszystkie dane kontaktowe w dziale Kontakt). 

 

2. Prowadzenie webinaru. 

Pod adresem: https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=453 

znajdują się materiały instruktażowe, prezentujące możliwości systemu. 

Wszelkie wątpliwości są wyjaśniane telefonicznie, mailowo, a także tworzone są kolejne materiały 
wyjaśniające poruszanie się w środowisku zdalnego nauczania. 

 

3. Nagrywanie sesji. 

System umożliwia nagrywanie prowadzonych sesji. Po dołączeniu do spotkania, na środku ekranu u góry 
znajduje się przycisk włączający / wyłączający nagrywanie sesji. 

Nagranie przetwarzane jest po zakończeniu sesji – zamknięciu aktywności webinar. 

 

4. Dostęp do nagrań. 

System umożliwia nagrywanie sesji na żywo w ramach utworzonych zespołów (grup) użytkowników. Dostęp 
do nagrań posiadają członkowie zespołu (kursu), o ile prowadzący nie zablokuje takiej możliwości. 

Zablokowanie nagrań można uzyskać poprzez cofnięcie publikacji materiału (przekreślona ikona). 

 

WYCOFAJ 
PUBLIKOWANIE 

mailto:elearning@sum.edu.pl
https://elearning.sum.edu.pl/course/view.php?id=453
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5. Dobra praktyka. 

Po nagraniu wydarzenia, aktywność powinna zostać ukryta przez prowadzącego, uniemożliwiając tym 
samym dostęp użytkownikom systemu o statusie student. 

Kolejne sesje powinny odbywać się w kolejnych, nowych utworzonych aktywnościach.  

Jeżeli z różnych przyczyn prowadzący kontynuuje kolejne sesje w ramach tej samej aktywności, proszę 
zwrócić uwagę na dostęp do nagrań (pkt.3), a także ocenić, czy materiał może być prezentowany 
członkom zespołu. 

Poniższy rysunek prezentuje ukrycie dowolnej aktywności systemu. 

 

 

UKRYJ AKTYWNOŚĆ 

ZABLOKOWANY 
DOSTĘP DO NAGRAŃ 
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W razie wątpliwości należy kontaktować się z administratorami systemu elearningowego. 

AKTYWNOŚĆ 
JEST UKRYTA 


