MEDIOTEKA – DODAWANIE I UDOSTĘPNIANIE DUŻYCH PLIKÓW
Do medioteki wrzucamy pliki, których wielkość przekracza 20MB, głównie są to pliki audio/wideo. Mniejsze pliki
warto dodawać do repozytorium projektu, co pozwala na łatwiejsze dodawanie ich do artykułu.
1. Dodajemy plik do Medioteki: wybieramy przycisk „Prześlij”, następnie pojawi się okienko „przeglądanie
plików” i wybieramy przeglądaj. Zostaniemy przekierowani do lokalnego dysku, z którego należy wybrać plik,
który chcemy dodać.

2. Poczekaj na załadowanie się pliku i wyświetlenie statusu „Zakończone”. Plik wyświetli się na stronie jako
dostępny w Mediotece. Po prawej stronie są dostępne akcje: „Zmień opis”, „Otwórz", „Pobierz link do
udostępnienia”, „Usuń”.

3. Wybierając akcję „Pobierz link do udostępniania” pojawi się okienko z linkiem do skopiowania. Należy
wybrać przycisk kopiuj. Skopiowany link umożliwia udostępnienie go innym użytkownikom. Jeśli to jest plik
pdf lub mp4 wówczas przeglądarka powinna odtworzyć takie pliki. Inne po kliknięciu linku będą pobierały
plik lokalnie na dysk.

4. W Kolejnym kroku przechodzimy do Projektów uczniowskich i wybieramy swój projekt. Następnie link
możemy udostępnić wpisując go do notatki lub wykorzystując możliwości edytora artykułu.

Klikamy „Dodaj artykuł”, wybieramy odpowiedni etap i opcję „brak szablonu”. Wpisujemy odpowiedni tytuł
artykułu w okienku tytuł np. „Rezultaty pierwszego etapu projektu CSW@2020.”
Następnie wpisujemy tekst artykułu /dowolny tekst/.

W tekście możemy wyróżnić przygotowany przez nas link do wcześniej dodanego pliku. Np. wpisujemy tekst
„Film przygotowany na zakończenie I edycji projeku.” Następnie zaznaczamy wpisany tekst i wybieramy z
edytora ikonkę „spinacza” (Wstaw/edytuj odnośnik Ctr+K).

Pojawi się okienko do wpisania adresu odnośnika. W miejsce Adresu URL kopiujemy wcześniej skopiowany z
Medioteki link. Warto również wybrać w zakładce „Obiekt docelowy” opcję „Nowe okno (_blank)”.
Następnie zatwierdzamy przez wciśniecie przycisku „ok”.

5. W kolejnym kroku zapisujemy artykuł – przycisk „Utwrórz”

6. W ostatnim kroku plik możemy udostępnić do edycji lub odczytu innym użytkownikom z grupy uczniowskiej.
Wybieramy przycisk „Udostępnij”.

7. Pojawia się okienko z danymi uczniów z grupy, spośród których możemy wybrać wybranych uczniów lub całą
grupę.

