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Jak zaangażować odbiorców

w sesji         .live?



Czy wiesz, że...
Canva wprowadziła niedawno opcję live, 
która umożliwi Ci nie tylko wyświetlenie
slajdów (lub jakiegokolwiek innego 
projektu) w trybie prezentacji, 
ale również nawiązanie interakcji 
z uczestnikami szkolenia/ lekcji/ 
wykładu w czasie rzeczywistym 
bezpośrednio w Canvie?

Jak to działa? Zerknij dalej. 



Krok 1a: wybierz projekt do prezentowania, otwórz go
i włącz tryb prezentacji z górnej belki 

Aby rozpocząć prezentowanie,
kliknij przycisk "Prezentuj" 
znajdujący się na górnej belce.  

Wybierz "Prezentuj". Pozostaw tryb
standardowy w ustawieniach. 



Krok 1b: wybierz projekt do prezentowania, otwórz go
i włącz tryb prezentacji z dolnego menu

Alternatywnie do przycisku 
"Prezentuj" na górnej belce 
działa symbol 2 rozszerzających się
strzałek w menu dolnym. 



Wybierz symbol            , aby uruchomić
opcję zbierania pytań i komentarzy 
od uczestników w czasie rzeczywistym. 

Krok 2: w widoku prezentacji włącz opcję live



Krok 3: przygotuj się na sesję live

Ten link podaj
uczestnikom.

Jest uniwersalny
i nie zmienia się,

niezależnie 
od prezentowanego

projektu. 
 

Uczestnicy powinni
skorzystać z urządzeń

mobilnych (telefon, tablet).

Ten kod podaj uczestnikom, aby mogli
zalogować się do Twojej sesji. Kod
zmienia się przy każdej sesji, nie jest stały
dla danego projektu, więc nie jesteś 
w stanie przygotować go wcześniej. 

Tu będziesz widzieć
komentarze uczestników. 



Krok 4: sesja live z uczestnikami

Tu na bieżąco pojawiają się
komentarze, które wpisują
Twoi uczestnicy. 

Ikona "Na żywo" informuje
Cię, że trwa sesja live.



Kliknij ikonę "Koniec", 
aby zakończyć możliwość
dodawania komentarzy 
do prezentacji. 

Jeśli zależy Ci za zachowaniu
tych komentarzy, zrób zrzut
ekranu przed kliknięciem
"Koniec". Komentarze
(przynajmniej na razie) 
się nie zachowują. 

Jeśli będziesz chciał/-a wznowić
sesję live, to Canva wygeneruje
Ci nowy kod. Dane z poprzedniej
się kasują.  

Krok 4: kończenie sesji na żywo



Krok 5: wznawianie sesji na żywo

Jeśli będziesz chciał/-a wznowić
sesję live, kliknij przycisk
"Rozpocznij nową sesję". 

Pamiętaj jednak, że Canva
wygeneruje Ci wówczas nowy
kod. Dane z poszczególnych
sesji nie są ze sobą powiązane.
Nie znajdziesz wcześniejszych
komentarzy. 



Uczestnik wpisuje
otrzymany

od Ciebie kod
do konkretnej sesji.

A co widzi uczestnik? 

Uczestnik wpisuje
canva.live

w wyszukiwarce.

Tu uczestnik
może wpisać
komentarz. 



A co widzi uczestnik? 

Tu uczestnik widzi
wszystkie komentarze.

Warto pamiętać, 
że uczestnik w każdej
chwili może skasować
swój komentarz. Może
się podpisać imieniem
lub nie — wówczas
wyświetla się "Anonim". 

Gdy zamkniesz
sesję, uczestnik
widzi następujący
komunikat:



Do feedbacku, sesji Q&A, zbierania potrzeb, pomysłów... no wiadomo. 

Co ważne — nie musisz mnożyć bytów — jeśli do tej pory używałeś/-aś Canvy 
do prezentacji, a Kahoota albo Mentimeter do zbierania feedbacku, to możesz
ten proces uprościć. Uproszczenia są dobre, zwłaszcza gdy jest piątek, a ludzie
od poniedziałku siedzą przed ekranami komputerów.

Przyda Ci się to nie tylko w pracy online, ale także na żywo, gdy będziesz mieć
przed sobą dużą grupę, którą trzeba będzie o coś zapytać w krótkim czasie 
lub anonimowo. 

Po co Ci to?



Chcesz wiedzieć więcej?

Polub mój
fanpage:

Słuchaj mojego
podcastu na Spotify:

Dodaj mnie
do sieci na Linkedinie:

https://bit.ly/zglowa
https://www.facebook.com/beonlinewasik
https://www.linkedin.com/in/agneswasik/


agnieszka@beonline.academy


