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Komunikacja online

• Komunikacja online to forma komunikacji wykorzystująca 
różne kanały np. aplikacje mobilne dostępne w Internecie. 

• Komunikacja online umożliwia komunikację i interakcję.

• Komunikacja online ma na celu przekazania wiedzy docelowej 
grupie odbiorców.



Informacje na temat bezpieczeństwa

► jakie informacje można udostępniać

► dane prywatne i dane publiczne

► prawo poproszenia o pomoc rodziców, przyjaciół czy 
nauczycieli czyli ludzi, którym osoba z NI ufa

► kontakt z policją w przypadku poważnej sytuacji: 
cyberprzemocy, kradzieży czy doświadczenia groźby online 



WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger to komunikator należący do Facebook, Inc. 
Umożliwia użytkownikom wysyłanie wiadomości tekstowych i 
wiadomości głosowych, wykonywanie połączeń głosowych i wideo oraz 
udostępnianie obrazów, dokumentów, lokalizacji użytkowników i innych 
mediów.

● smartfon + internet; wymaga zainstalowania aplikacji na smartfonie
● nie potrzeba żadnych kont, korzystamy z kontaktów w telefonie

Film (adresatami osoby z niepełnosprawnością intelektualną): 
https://youtu.be/rkVGj10Eph4

https://youtu.be/rkVGj10Eph4


ZOOM i inne komunikatory

Co mamy do dyspozycji?
● ZOOM
● Skype
● Facebook Messenger (Messenger Lite)
● Click Meeting (płatny po 1 miesiącu)

ZOOM nie wymaga założenia konta! Ale jest po angielsku (i w kilku innych 
językach). 
Trzeba sprawdzać czy polski już jest dostępny.



ZOOM - logowanie

Co możemy wykorzystać z ZOOMa?

logowanie po numerze spotkania i 
haśle

http://drive.google.com/file/d/13eE-lS17i9G9jifCyqL4ZHGQ9IR9v2F0/view


ZOOM - układ

● podstawowe i oczywiste 
funkcje
○ galeria/mówiący



ZOOM - dzielenie ekranu

● podstawowe i oczywiste 
funkcje 
○ dzielenie ekranu



ZOOM - użytkownicy

● podstawowe i oczywiste 
funkcje 
○ zarządzanie użytkownikami



ZOOM - inne

● reakcje
● rysowanie
● wspólne 

rysowanie
● ankiety

W przypadku problemów:

● z mikrofonem, głosem - test

● z wideo - sprawdzić czy włączone, kamera zintegrowana

● można wejść na czyjś komputer zdalnie - ZOOM ma taką opcję, ale lepiej 

skorzystać z TeamViewera (poza spotkaniem)
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Prezentacje interaktywne

Prezentacje interaktywne są doskonałym narzędziem do 
zaangażowania większej liczby uczestników np. w klasie w formie 
warsztatów. 

Podstawowa zasada jest taka, że trener przygotowuje prezentację z 
pytaniami, quizem, twierdzeniem do oceny i przedstawia je 
uczestnikom szkolenia, podając im specjalny adres www i 
identyfikator prezentacji, aby umożliwić interakcję.



KAHOOT

● na rozgrzewkę…..    kahoot.it
● założenie konta
● rodzaje quizów



Mentimeter

● na rozgrzewkę…    www.menti.com

● tworzenie prezentacji

● udostępnianie



Co to jest Video CV?
Video CV jest krótkim nagraniem stworzonym przez kandydata starającego się o pracę.

Celem CV jest wyodrębnienie mocnych stron kandydata i jego doświadczenia, a 
pracodawca jednocześnie może poznać osobowość kandydata.
Video CV powinno trwać ok. 1 min maksymalnie do 3 min. 

Wskazówki dla robiących video CV:
treść:
•Przedstaw się
•Pokaż swoje umiejętności i doświadczenie  
•Podaj przykłady swoich obowiązków
•Mów zwięźle 
•Podaj kontakt do  siebie

wykonanie:                      
•Wybierz dobre tło    
•Zadbaj o wizerunek                
•Przygotuj scenariusz                       
•Zadbaj o strukturę video
•Wstaw video w Internecie 

Audycja w Radiu SoVo: https://radiosovo.pl/wideo-wizytowka-
praktyczne-porady/



Zadanie:

►Użyj Kahoot lub Mentimetera do zrobienia zadania na temat Video CV

UWAGA!!! Dzielimy się na grupy!



Dziękujemy za uwagę!


