
Poniżej przedstawiam informacje nt. kilku światowych platform komunikacyjnych 

wspierających realizację nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz informacje jakie są warunki skorzystania z tych narzędzi BEZPŁATNIE.  
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UWAGI / OGRANICZENIA - kompilacja opisów osób 

korzystających z poniższych systemów 

   

Discord  aplikacja do 

komunikacji 

głosowej i 

tekstowej 

Discord to bezpłatna aplikacja służąca do rozmów 

głosowych i komunikacji za pomocą wiadomości 

tekstowych (do 50 uczestników jednocześnie), z 

możliwością załączenia: zdjęć, filmów, dowolnych plików 

z najpopularniejszych aplikacji i wykorzystania materiałów 

edukacyjnych na Youtube, itd. Zaprojektowana 

początkowo dla graczy komputerowych. Wykorzystuje 

technologię Voice over Internet Protocol (VoIP). 

• Aplikacja dostępna jest dla telefonów i 

komputerów, można też korzystać przez WWW 

(ale aplikacja jest wygodniejsza i ma więcej 

opcji/udogodnień). 

• Na Discordzie tworzy się tzw. serwery, czyli kanały 

do komunikacji dla poszczególnych grup 

użytkowników i nie ma tu limitu osób – są 

gigantyczne serwery zrzeszające olbrzymią liczbę 

graczy i program wciąż działa płynnie. Po 

zainstalowaniu aplikacji i utworzeniu konta można 

zaczynać pracę – w menu po lewej stronie można 

utworzyć serwer (czyli kanał komunikacyjny dla 

danej grupy czy kierunku). Następnie zaprasza się 

innych użytkowników na serwer, wysyłając im 

zaproszenie (w linku). Są dwa sposoby komunikacji 

– głosowy i tekstowy, jest również opcja GO LIVE, 

która jest po prostu formą pokazania na 

żywo/udostępniania zrzutu ekranu (np. pokazywać 

słuchaczom różne obrazki/prezentacje, omawiać 

poszczególne ćwiczenia z poziomu swojego 

komputera, itd.). 

• Słuchacze mogą zadać pytanie  w trakcie wykładu, 

jeśli coś jest niezrozumiałe. 

• Można także zadawać pytania każdemu 

słuchaczowi, aby sprawdzić wiedzę przed 

rozpoczęciem ćwiczenia. 

• Co istotne, można udostępnić własny ekran z 

komputera lub laptopa (np. plik Excel z danymi) w 

celu wytłumaczenia słuchaczom, w jaki sposób 

mogą wykonać pracę samodzielnie, aby 

przygotować np. Kartę Pracy. Można także włączyć 

https://discordapp.com/


materiał edukacyjny z YouTube. 

• Można tak naprawdę wszystko. Rysować, 

zaznaczać w swoich przygotowanych materiałach 

wszystko to, co chcemy wytłumaczyć, a słuchacze 

podążają, widząc ten sam ekran co prowadzący, za 

tokiem rozumowania. 

• Słuchacze nas nie widzą, ale widzą to co chcemy 

im wyświetlić (i wszyscy słyszymy się bardzo 

dobrze). Jakość dźwięku jest o wiele lepsza niż na 

Skype czy Hangoucie. 

• Kanały można też podzielić, można zrobić 

poszczególne zakładki np. na pracę domową, 

osobno na ćwiczenia na słownictwo i gramatykę. 

Kanały głosowe też można dzielić, można podzielić 

słuchaczy i urządzać dyskusje w małych grupach. 

Nawet konsultacje można w ten sposób odbywać. 

Na oficjalnym blogu jest gotowa templatka do 

urządzenia sobie takiej wirtualnej klasy. 

Jak zainstalować program Discord: 

Trzeba pobrać na swój komputer i zainstalować plik ze 

strony https://discordapp.com/ . 

Na adres mailowy będzie przesłany link, za pomocą 

którego należy aktywować swoje konto. 

Następnie, można utworzyć serwer lub kilka serwerów, w 

zależności od rodzaju zajęć dydaktycznych (przykładowo: 

Waldemar K. – Chemia Fizyczna I rok,  

Do każdego serwera przypisany jest link, który wysyła się 

każdemu słuchaczowi z danego typu zajęć jako tzw. 

ZAPROSZENIE. 

 

  

youtube.pl wykłady on-line Wykład prowadzi się on-line na kanale Youtube. 

1. Warunek - posiadanie konta na google. 

2. Założenie kanału na YT (prawdopodobnie 24 

godziny na weryfikację) 

3. Najprostsza transmisja kamerą z komputera (All in 

One) 

4. Ustawienia Dostępu - koniecznie niepubliczny 

(tylko dla posiadaczy linku) 

5. Konieczność wysłania mailingiem dla osób 

zainteresowanych 

 webex.com platforma do 

prowadzenia 

wykładów  

Bezpłatna wersja webex pozwala na podłączenie do 100 

uczestników. Nie ma też ograniczenia czasowego. 

https://discordapp.com/
https://www.youtube.com/?gl=PL
https://www.webex.com/


Najpierw trzeba założyć konto na webex.com postępując 

zgodnie z instrukcjami. Do czego jest potrzebny e-mail. 

Musimy zainstalować aplikację Cisco Webex Meetings na 

własnym komputerze, co również zajmuje tylko kilka 

chwil. 

Radze zacząć od założenia konta (gdy zaczniemy od 

aplikacji to standardowo instaluje się ona jako klient i 

potem pojawiają się problemy żeby zmienić na możliwość 

inicjowania sesji. 

Sesję zaczynamy otwierając aplikację i wybierając adres do 

obsługi e-wykład. Po wystartowaniu sesji pod tabem 

"Participant" jest opcja "copy meeting link", która pozwala 

na skopiowanie do schowka adresu do rozesłania 

słuchaczom. 

Wklejamy ten adres do e-maila z zaproszeniem do wykładu 

wysłanego do słuchacza. Można też ten adres umieścić w 

Ekstranecie. 

Słuchacz po kliknięciu instaluje aplikację klienta do 

obsługi webex i zostaje podłączony do sesji. 

Po przeprowadzeniu kilku wykładów na tym etapie nikt nie 

miał problemu. 

Na dole ekranu pojawią się ikony pozwalające na 

włączenie/wyłączenie kamery, włączenie/wyłączenie 

mikrofonu oraz włączenie/wyłączenie czatu. 

Jest też bardzo przydatna ikona do udostępniania 

słuchaczom ekranu komputera wykładowcy co pozwala na 

przedstawienie prezentacji - kursor myszy działa jako 

wskaźnik. 

Gdy włączonych jest np. 20 mikrofonów, to zagłusza to 

wykładowcę. W takiej sytuacji należy poprosić słuchacza o 

wyłączenie mikrofonów i również video. 

Może to też zrobić wykładowca klikając na ikonę przy 

każdym użytkowniku. 

Lista uczestników sesji pojawi się po prawej stronie. 

Słuchacze nie mieli tez większych problemów z 

podłączeniem. W jednym przypadku był problem bo 

słuchacz nie miał skonfigurownej obsługi dźwięku na 

swoim laptopie. Rozwiązaliśmy to zdzwaniając się 

dodatkowo przez Whatsappa. Wykład prowadziłem 

wyjaśniając trudniejsze zagadnienia i odpowiadając na 

pytania słuchaczy które dostawałem przez czat. Czasem 

sam zadawałem pytania, na które słuchacze opowiadali 



przez czat. Opinie słuchaczy były bardzo pozytywne i mi 

również wykład prowadziło się bardzo dobrze. 

Konfiguracja systemu zajęła bardzo mało czasu. 

  

Google 

Hangouts 

telekonferencje z 

możliwością 

rozmowy audio-

video 

Hangouts to bezpłatne narzędzie powalające na kontakt na 

żywo z grupą do 10 osób. Jest to narzędzie GOOGLE. 

• Warunkiem użytkowania jest posiadanie konta w 

domenie GMAIL. Po zalogowaniu do skrzynki 

wchodzimy na menu w górnym prawym rogu 

(kropeczki). Otwiera się nam cała paleta narzędzi, 

Hangouts jest jednym z nich. Po kliknięciu otwiera 

się video rozmowa, do której można zapraszać 

innych – robimy to kopiując link do czata i 

wysyłamy go np. do starosty grupy lub 

umieszczamy w extranecie na stronie przedmiotu. 

Słuchacz klikając w link dołączają do rozmowy. 

• Plusem jest jednoczesny kontakt wzrokowy i audio 

ze słuchaczami. Możliwe jest udostępnianie ekranu 

przez nauczyciela – słuchacze widzą to, co chcemy 

im pokazać. 

• Hangouts posiada okno do pisania wiadomości – 

świetne na sprawdzanie odpowiedzi w ćwiczeniach 

językowych lub weryfikowanie pisowni słówek. 

Pisać mogą wszyscy uczestnicy. 

• Utworzony czat działa przez niegraniczoną ilość 

czasu – możliwe jest prowadzenie kilku zajęć pod 

rząd bez konieczności tworzenia nowych rozmów. 

Zmienia się po prostu skład uczestników rozmowy. 

• Minus – w rozmowie może jednorazowo 

uczestniczyć maksymalnie 10 osób – jest super dla 

małych grup dydaktycznych, przy większych 

zachodzi konieczność dokonywania podziału na 

mniejsze zespoły, z którymi nauczyciel musi 

pracować osobno. 

Instrukcja opublikowana przez Google: Pierwsze kroki w 

Google Hangouts 

Skype komunikator 

internetowy, 

rozmowy audio-

wideo 

Skype to bezpłatny komunikator internetowy 

umożliwiający jednoczasowy kontakt audio-video z osobą 

lub grupą do 50 osób. Nie jest wymagane posiadanie 

konta, jedynie ściągnięcie programu na swój komputer. 

Połączenie jest nieograniczone czasowo. 

Słuchacze z reguły tworzą grupę (rozmowę) i znając nazwę 

użytkownika nauczyciela proszą o dołączenie do rozmowy. 

Wystarczy kliknąć "DOŁĄCZ DO ROZMOWY" i lekcję 

https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://support.google.com/hangouts/answer/2944865?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
https://www.skype.com/pl/
https://www.skype.com/pl/


można zacząć. 

Program posiada opcję pisania wiadomości, nawet po 

zakończonych zajęciach – można pisać do uczestników 

konkretnej rozmowy. 

Quizizz.com  testy on-line Przed zajęciami można poprosić słuchaczy o 

zainstalowanie oprogramowania Quizizz.com 

W trakcie zajęć można przesłać do uczestników link oraz 

hasło do logowania do testu. 

 

https://quizizz.com/
https://quizizz.com/

