
Kurs eTwinning „Tydzień z YouTube w edukacji”

YouTube Studio

Poruszanie się po YouTube Studio

Jak otworzyć YouTube Studio

Możesz przejść bezpośrednio do YouTube Studio, klikając ten link albo wykonując te czynności:

1. Zaloguj się w YouTube Studio.

2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe .
3. Wybierz YouTube Studio.

Twój ekran teraz będzie wyglądał tak:

Uwaga: podczas logowania może pojawić się o ponowne uwierzytelnienie.

Ciemny motyw

Ciemny motyw pozwala na zmniejszenie jasności ekranu i korzystanie z YouTube Studio z
ciemnym tłem.

1. Zaloguj się w YouTube Studio.

2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe .

3. Wybierz Wygląd Ciemny motyw. Możesz też wybrać opcję „Użyj motywu
urządzenia”, aby użyć ustawienia ciemnego motywu na urządzeniu.
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Jak korzystać

Opcje dostępne w górnej części ekranu YouTube Studio pozwolą Ci:

● wyszukiwać filmy i otwierać stronę z informacjami o filmie;

● przesyłać nowe filmy lub rozpoczynać transmisje na żywo;

● uzyskać pomoc;

● wejść na swój kanał, wrócić do YouTube, zmienić konta lub się wylogować.

Jak zarządzać kanałem

Skorzystaj z menu po lewej stronie, aby zarządzać filmami i kanałem.

Panel - tu znajdziesz ogólny przegląd ostatnich działań na kanale oraz informacje o nowościach
w YouTube.

Treści - ta karta zawiera przegląd Twoich filmów i transmisji na żywo.

Playlisty - tu możesz tworzyć playlisty i nimi zarządzać.

Statystyki - monitoruj wyniki swojego kanału i filmów dzięki statystykom i raportom.

Komentarze i wzmianki

Napisy - dodawaj do filmów własne napisy lub korzystaj z napisów przetłumaczonych przez
społeczność.

Zarabianie - (jeśli jest włączone) aktualizuj informacje o produktach i ustawienia wspierania.

Dostosowanie - dostosuj układ swojego kanału, elementy marki i podstawowe informacje.
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Biblioteka audio - znajdziesz w niej bezpłatną muzykę i efekty dźwiękowe do wykorzystania w
Twoich filmach.

Zarządzanie filmami

W YouTube Studio karty wyświetlające się w menu po lewej stronie będą inne w zależności od
tego, czy jesteś na poziomie kanału, czy konkretnego filmu. Aby zarządzać konkretnym filmem,
przejdź na stronę Treści i kliknij miniaturę filmu. Możesz też użyć paska wyszukiwania, aby
znaleźć film. Wtedy nasz ekran będzie wyglądał tak:

Szczegóły - zmień tytuł, opis i ustawienia filmu.

Statystyki - zobacz statystyki dostępne na poziomie filmu.

Edytor - przycinaj swoje filmy i dodawaj do filmów ekrany końcowe i ścieżki audio oraz efekt
rozmycia.

Komentarze - przeglądaj komentarze do filmu i odpowiadaj na nie.

Tłumaczenia - dodawaj tłumaczenia tytułów i opisów do swoich filmów.
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