
Dr Karolina Starnawska 

Jestem po przeprowadzeniu zajęć w dwóch grupach zajęciowych z przedmiotu edukacja językowa i 

literacka cudzoziemców. Połączyłam się ze studentami tutaj w ramach zaplanowanego spotkania-

telekonferencji. Na 9:45 było 16 osób, na 11:30 - 5 (łącznie ze mną). Jakość połączenia była dobra, 

choć studenci mieli problem z wersją webową (brak głosu i wizji, tzn. mnie widzieli i słyszeli, siebie 

nie). Sporo osób korzystało z aplikacji w telefonie, niektórzy mieli ściągnięty Teams na komputer. Na 

telefonie i komputerze dźwięk i obraz działały lepiej.  

Nie udało się nagrać spotkań. Był taki komunikat, że nagranie oczekuje... Nie pamiętam dokładnie. 

Czat działał dobrze, mogłam wysyłać studentom linki do materiałów, które otwierali na zajęciach 

oraz z którymi mają zapoznać się w domu. 

Chciałam równolegle odpalić live na Facebooku w tajnej grupie, w której oprócz studentów mam 

także obserwatorów z moich social mediów (głównie Instagrama). Na pierwszych zajęciach się to nie 

powiodło, jeśli chodzi o drugie, to zarejestrowałam ponad 20 minut. Po co live na Fb? Żeby pokazać 

kulisy pracy zdalnej. Może to pomoże innym osobom prowadzącym zajęcia w ten sposób. 

 

Po tygodniu zajęć i rozpoczęciu wczoraj drugiego tygodnia mam kolejne refleksje: 

• studenci potrzebują przede wszystkim kontaktu z wykładowcą, rozmowy, nie zadań do 

odhaczenia, 

 - w trakcje zajęć sprawdza się zarówno czat, jak i wypowiedzi przez mikrofon - to faktycznie 

aktywizuje większość grupy, 

 - do zbierania wypowiedzi, badania opinii studentów u mnie sprawdziły się formularze. 

Tworzę je przed zajęciami, potem wklejam link do czatu zajęć, 

 - jeśli zadaję oglądanie fragmentu nagrania z YouTube w trakcie zajęć, to studenci wyłączają 

się z rozmowy (wychodzą ze spotkania online), a ja wyłączam nagrywanie, 

 - nie nagrywam całych zajęć, jedynie część merytoryczną - bez powitań, zbierania się, 

pożegnań itp. 

 - niektórzy studenci nie radzą sobie z materiałami przesyłanymi przez wykładowców. Nadal 

do czytania niektórych tekstów potrzebują nauczyciela-przewodnika, 

 - studenci potrzebują także wsparcia psychologicznego. Dobrze jest dać im informację o 

tym, gdzie na UŚ mogą ją otrzymać. 

 

Mgr Magdalena Marekwia 

3 grupy za mną.  

Na 1 (28 osób) wszystko poszło super, mikrofony były cały czas włączone u wszystkich za wyjątkiem 

osób niemających słuchawek (żeby nie było pogłosu). Jedynie studenci mi "przejęli" kontrolę nad 

prezentacją, bo czegoś chyba nie wyklikałam, ale to przez przypadek na dosłownie chwilę  

Na 2 (16 osób) super praca - żadnych zakłóceń, wszystko sprawnie  

Na 3 (27 osób) na początku było mnie słabo słychać - mikrofon wkręcił mi się we włosy + jedna z 

uczestniczek miała hałaśliwego psa. Wyciszyła się, ale dziewczyny uznały, że same się wyciszą, bo 



słychać jak np. podnoszą kubek czy robią notatki. Część dziewczyn była na kamerkach  Reszta 

zajęć bez problemu - gdy ktoś chce coś powiedzieć po prostu włącza sobie mikrofon.  

Ogólnie bez większych problemów, super atmosfera, polecam  

 

Dr Adam Andrysek 

Chciałem podzielić się refleksjami po dwóch zajęciach w Teams, w tym jednych dla 24-osobowej 

grupy – i to o tych zajęciach chciałbym opowiedzieć   

 Zajęcia zrobiłem w formie wideokonferencji. Przyjąłem ze studentami zasadę, że wszyscy poza mną 

domyślnie mają wyłączone mikrofony, a kamer mogą nie uruchamiać, jeśli nie czują się z tym 

komfortowo. Ja natomiast cały czas transmitowałem obraz i dźwięk. Ustaliłem, że jeżeli ktoś ze 

studentów chce odpowiedzieć na zadane przeze mnie pytanie lub wypowiedzieć się głosowo, musi 

napisać na czacie spotkania "ja" – wtedy oddawałem głos konkretnej osobie, która włączała 

mikrofon i zaczynała mówić, a po skończonej wypowiedzi wyłączała mikrofon. Dzięki temu 

uniknęliśmy ciągłego łapania przez mikrofony niepotrzebnych szumów z otoczenia, a poza tym nie 

było sytuacji równoczesnych wypowiedzi kilku osób. Osoby decydujące się na wypowiedzi tekstowe 

na czacie mogły pisać, nie czekając na udzielenie głosu. 

 Od strony technicznej wszystko wyszło bez zarzutu. Studenci słyszeli mnie bez problemu poza 

dwiema krótkimi przerwami Internetu na ok. 15 sekund. Na pięć minut przed zakończeniem zajęć 

automatycznie uruchomiło im się zadanie zaplanowane przeze mnie wcześniej – termin jego 

realizacji i zamknięcia ustawiłem na piątek. Widzę, że kilka osób już mi je przesłało do weryfikacji. 

 

Mgr Iwona Wojtala 

W jaki sposób można w trakcie zajęć najsprawniej zorganizować w ramach zespołu (grupy 

zajęciowej) pracę w parach lub małych grupach, tak żeby równolegle te małe grupki mogły między 

sobą rozmawiać, a jeszcze najlepiej, żebym ja mogła stale móc ich monitorować i słuchać wybranej 

grupki? Uczę języka angielskiego, więc to istotne dla mnie. 

Sprawdziłam te równolegle rozmowy, studenci bez problemu klikając na daną osobę  łączą się z nią i 

wtedy na spotkaniu mają status "on hold", a jak sobie wyświetlą z boku uczestników, to widzą kto 

jeszcze nie ma pary. Umawiam się, ile mają minut na ćwiczenie, żeby wrócili do spotkania w miarę 

równo. Jak już ze sobą rozmawiają w parach to mają też opcję dodania kolejnej osoby, więc może 

być większa grupka. 

 

 

 

 

 


