
Poradnik dla nauczycieli jak skonfigurować i przeprowadzić chat (czat)  

na platformie. 

1. Musimy wybrad miejsce gdzie chcemy umieścid czat w naszym kursie w naszym przykładzie będzie 

to temat numer 10 naszego kursu. Przełączamy w lewym pasku na tryb edycji widok naszego kursu i 

w temacie numer 10 klikamy na menu rozwijane z prawej strony na opcję Dodaj składową tak jak to 

widad na rysunku poniżej (zaznaczenie nr 1) 

 

 

2 Teraz po rozwinięciu menu wybieramy opcję czat tak jak to pokazano na rysunku poniżej 

(zaznaczenie nr 2) 

 

3. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest zdefiniowanie ustawieo czatu. pamiętamy że pola 
oznaczone na czerwono są obowiązkowe a opcje które nie będą opisane lepiej zostawid nie 
zmienione. Widok okna edycji czatu przedstawia rysunek poniżej poszczególne ustawienia omówimy 
na naszym przykładzie: 
- Nazwa chatroomu to nazwa czatu jest zawsze widoczna dlatego dobrze jest wpisad w tym polu 
termin czatu aby studenci widzieli w jakim terminie czat będzie aktywny 



- Wstęp tutaj możemy umieścid np. informacje co będzie poruszane na czacie lub inne dowolne 
wiadomości związane z czatem. Wypełnienie tego pola jest obowiązkowe ale jeżeli nie chcemy tego 
pola pokazywad dla studentów możemy odznaczyd opcję poniżej Wyświetl opis na stronie kursu 
- Czas następnego czatu  proponuję ustawid na datę i czas rozpoczęcia bieżącego czatu 
- Powtórz sesję jeżeli datę w opcji powyżej ustawimy z wyprzedzeniem to czat zostanie powtórzony 
proponuje nie używad tej opcji 
Zachowaj minione sesje należy pozostawid nie zmienione pozwoli to na przeglądanie archiwalnych 
sesji oraz na archiwizację aktywności na czacie 
Każdy może oglądad minione sesje  jeżeli zmienimy na tak studenci będą mogli przeglądad 
archiwalne sesje czatu w ramach kursu 
Musimy jeszcze ustalid od kiedy czat będzie aktywny za pomocą uaktywnienia opcji  
Zezwól na dostęp z oraz kiedy ma się skooczyd poprzez opcję Zezwalaj na dostęp do   
po czym na dole okna wszystkie ustawienia zapisujemy przyciskiem Zapisz i wróc do kursu 
Okno konfiguracji kursu jest widoczne poniżej. 
 

 

 

4 Jeżeli chcemy skomunikowad się ze studentami to musimy to uczynid w czasie kiedy czas jest 

aktywny(co ustawiliśmy w poprzednim punkcie) jeżeli czat nie będzie aktywny to opisy będą 

pokazywane na szaro jak na rysunku poniżej 



 

Jeżeli czat jest aktywny klikamy na jego nazwę i wchodzimy do czatu (oznaczenie 3) jak na rysunku 

poniżej 

 

w następnym oknie klikamy na poleceniu Naciśnij tu aby wejśd na czat jak pokazano poniżej 

(oznczenie4) 

 



5 Otworzy się okno czatu. Informacje widoczne dla innych wpisujemy w oknie (oznaczenie 5). Cały 

przebieg czatu i informacją kto napisał widoczny tekst widad w części okna oznaczonej ( 6.) a 

aktywnych uczestników czatu widad w prawej części okna (oznaczenie7) 

 

 

6 W każdej chwili możemy zobaczyd treśd odbytych archiwalnych czatów w ramach kursu wchodząc 

na czat zamiast Naciśnij tu aby wejśd na czat  (jak w punkcie 4) kliknąd na polecenie Zobacz minione 

sesje czat.  Jeżeli archiwalne spotkania mają byd widoczne również dla studentów musimy przy 

konfiguracji tak jak to jest opisane w punkcje 3 zaznaczyd tak (aktywowad) opcję Każdy może oglądad 

minione sesje  


