
Jak efektywnie zastąpić tradycyjne zajęcia webinariami?

I co o tym myślą studenci?
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organizator prowadzący student

role w przepływie informacji





https://www.ckno.upwr.edu.pl/zagrozenia/
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http://www.dw.com/de/folge-9-auto/l-18836752







• Do you know 
where this 
photo was 
taken?

• What do you 
think of the 
photo? Is there 
anything that 
surprises you 
about it?



Discussion questions:

•What’s the most famous place you’ve been to? 
Did it live up to your expectations? Why/ Why 
not?

•Where would you most like to visit? Why? What 
would you do there?

•Do you think the place where you live is a good 
tourist destination? Why/ Why not? Think not 
only of Wrocław, but the country in general.









faktyczne problemy
nieobeznany prowadzący

zacinanie ekranu

problemy z kamerką

wyrzucenie z pokoju webinarowego

echo w głośnikach

długie nawiązywanie połączenia audio

brak słuchawek

napisy na filmach w różnych językach

moduł dyskusji = jazgot

problem ze sprawdzeniem czy ktoś uczestniczy w lekcji

brak opcji wywołania do odpowiedzi

zawieszenia aplikacji u prowadzącego

nagła awaria sprzętu

błąd przy ładowaniu pliku

problemy z udostępnianiem ekranu



opinie 

studentów



Czy uważasz, że narzędzie ClickMeeting jest atrakcyjne/wygodne dla studenta i spełnia 

Twoje oczekiwania? 
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Czy chciałbyś, aby niektóre zajęcia w programie studiów były prowadzone za pomocą 

systemu ClickMeeting?



Czy chciałbyś, aby niektóre zajęcia w programie studiów były prowadzone za pomocą 

systemu ClickMeeting?
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Dobre.



Świetna sprawa! Widać, 

że żyjemy w XXI wieku :D



Czynnikami ograniczającymi branie udziału 

w zajęciach jest łącze internetowe, 

posiadanie kamerki internetowej, słuchawek 

z mikrofonem, przy braku Internetu lub 

prądu jest to niemożliwe, więc niestety 

praca z tą platformą jest niewygodna.



Zajęcia bardzo mi się podobały. Fakt, że 

można wygodnie siedzieć w pokoju sprawia, 

że lepiej się pracuje. Niesamowita wygoda 

i fajna atmosfera. Zajęcia atrakcyjne 

dzięki udostępnianiu m.in. filmów, które 

pozwalają jeszcze lepiej rozwijać swój 

język i poszerzać wiedzę na temat świata.



największa zaleta



Bardzo fajne narzędzie. Bez wyjścia 

z domu można przeprowadzić lekcję w 

przyjemny i nowoczesny sposób. :) 

Dobrze jest uczestniczyć w zajęciach 

nie wychodząc z domu, oszczędzam w 

ten sposób czas, który musiałabym 

przeznaczyć na dojazd.

Dużym ale jedynym plusem jest to, że 

można było zaoszczędzić czas na 

dojechanie na miejsce zajęć i 

siedzieć w tym czasie w domu. 

Z jednej strony to dość wygodne, 

że siedzimy w domu i jednocześnie 

jesteśmy na lekcji. z drugiej 

strony lepszy kontakt z 

nauczycielem jest wówczas, gdy 

widzimy się na żywo. 

Według mnie jest to dobra 

opcja, ponieważ można być na 

zajęciach nie wychodząc z 

domu.

Jest wygodne, bo nie 

trzeba wychodzić z domu, 

ale niepraktyczne. 



największa wada



Lekcje w tej formie są bardzo wygodne i 

atrakcyjne, jednak czasem pojawiają się 

opóźnienia w połączeniu i słychać podwójnie 

oraz dźwięk się zacina. Przeszkadzał fakt, że 

słyszałem swój głos podczas swojej wypowiedzi 

- ciężko o płynną wypowiedź w takim wypadku. 

Myślę, że trzeba popracować nad 

techniczną  stroną, aczkolwiek zajęcia 

w języku obcym były mniej stresujące i 

bardziej komfortowe dla osób które 

muszą pozbyć się bariery językowej, tak 

jak ja.

Osobiście uważam, że jest to bardzo 

dobry program. Jednak wymaga większego 

udoskonalenia, ponieważ często się 

zacina, ciężko zrozumieć wypowiadające 

się osoby a czasem w ogóle ich nie 

słychać. 

System jest dobrze przygotowany mimo 

małych problemów technicznych moim 

zdaniem niektóre lekcje mogłyby być 

prowadzone w ten sposób. 

Uważam, że zajęcia powinny być prowadzone 

stacjonarnie, ponieważ nie ma wtedy problemów 

z połączeniem sieciowym, mikrofonami itp. 

Rwie głos, zacina i przerywa. Kilka 

problemów technicznych należało by 

naprawić, i było by  stanowczo lepiej. 

Tracimy zbyt wiele czasu na problemy z mikrofonami i myślę, że na 

normalnych zajęciach jesteśmy w stanie o wiele więcej się nauczyć.

Problemy techniczne znacząco negatywnie 

wpływają na jakość prowadzonych zajęć. 



ale ostatecznie…



… podobało się!

Bardzo podobały mi się dzisiejsze 

zajęcia. Nic się nie zacinało i 

wszystko było dobrze słychać. 

Przyjemne i proste w obsłudze. 

Bardzo wygodny sposób uczestniczenia 

w zajęciach.

Jest super! Bardzo mi się podobała 

dzisiejsza lekcja! 

Jest bardzo wygodnym sposobem na zajęcia poza 

uczelnia. Daje dużo możliwości. Jestem bardzo 

zadowolona i chciałabym powtórzyć takie zajęcia. 

Uważam, że ten sposób prowadzenia lekcji jak 

najbardziej powinien się powtórzyć. Jeśli chodzi 

o część techniczną wszystko bez problemowo.

Ciekawa forma zajęć, moim zdaniem w niektórych 

aspektach lepiej, bo jesteśmy sami dla siebie i 

można się skupić. Przy "wyćwiczeniu" takiego 

prowadzenia zajęć moim zdaniem to super pomysł na 

niektóre zajęcia, które nie wymagają by być 

osobiście na zajęciach.

Bardzo fajne przedsięwzięcie, 

ciekawa forma nauki. Nie 

trzeba wychodzić z domu, 

aby zasięgnąć wiedzy :)

Uważam że to świetna alternatywa dla 

zajęć językowych, gdyż mówiąc do 

kamery nie stresujemy się tak jak na 

zajęciach gdy czujemy na sobie wzrok 

pozostałych osób. 



opinie 
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dobre praktyki
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dostępna dla prowadzących 

lista potencjalnych 

problemów i ich rozwiązań



baza pomysłów na lekcje

z wykorzystaniem ClickMeeting
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