
ZOOM
Jak dołączyć do uczestnictwa w spotkaniu? 

Krótki poradnik dla rodziców i uczniów.



Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Polecamy łączenie się z Zoomem na komputerach / laptopach/ Chromebookach.
Telefony mają zbyt małe ekrany do pełnego uczestnictwa

Państwa dzieci w zajęciach on-line.

Poniżej wykorzystane zdjęcia ekranów mogą wyświetlać się
na różnych urządzeniach w inny sposób.

Opcje Zooma mogą być widoczne na przykład z boku, a nie na dole ekranu.

Niemniej komunikaty i kolejne etapy połączenia z Zoomem
powinny przebiegać podobnie.



Każdy nauczyciel wyśle do swoich klas email z zaproszeniem do uczestnictwa w spotkaniach Zoom. 
Pojawią się w nim podstawowe informacje dotyczące spotkania (podobnie jak powyżej):

data i godzina spotkania, Meeting ID, Passcode/Password
oraz zakreślony na czerwono LINK DO SPOTKANIA.

Wystarczy kilka minut przed wyznaczonym spotkaniem kliknąć na LINK DO SPOTKANIA
(proszę się NIE LOGOWAĆ na swoje konto Zoom, jeżeli takie macie)

i zostaniemy automatycznie przekierowani do spotkania.



Po wystartowaniu spotkania wyświetli nam się któreś z powyższych okien. Jeżeli łączymy się z danego 
urządzenia zupełnie po raz pierwszy z Zoomem, to możemy zrobić jednorazowo instalację Zooma

na danym urządzeniu poprzez kliknięcie „download and run Zoom”.
Jeśli robiliśmy to już wcześniej to czekamy chwilkę, aby wszystko uruchomiło się automatycznie.

Jeśli nie działa, to klikamy „Launch Zoom” lub „Launch Meeting”.



Może też wyświetlić się opcja „join from your browser”, 
którą możemy również wybrać samodzielnie

ze strony głównej Zooma (patrz poniżej),
jeśli nie mamy możliwości połączenia się prze LINK.

Jeśli uczeń nie może połączyć się przez link do spotkania,
to musi wejść na stronę Zoom.us i  kliknąć „JOIN A MEETING”.

Wtedy wyświetlą mu się okna zaprezentowane we wcześniejszych slajdach,
podobnie jak po  połączeniu przez LINK.



Następnie wyświetli sie któreś z powyższych okien
(w zależności od tego, jakie opcje połączenia wybrał nauczyciel).

Wpisujemy imię i nazwisko ucznia lub uzupełniamy informacjami,
które dostaliśmy od nauczyciela w emailu.



Jeśli wyświetli nam się taka informacja to znaczy,
że musimy poczekać chwilkę, aż nauczyciel 

rozpocznie spotkanie.
W międzyczasie możemy przetestować

ustawienia naszego urządzenia.

Może się też pojawić komunikat,
że jesteśmy w „Waiting Room”

i musimy zaczekać chwilę,
aż nauczyciel pozwoli nam

wejść do klasy.



Kiedy „wejdziemy” już do klasy na pasku narzędzi naszego Zooma
zobaczymy ikonki mikrofonu i video.

Jeśli są przekreślone to znaczy, że w tej chwili nie są aktywne.
Video uczniowie muszą mieć aktywne cały czas,

mikrofonem zarządzają według wytycznych nauczyciela.

Bardzo prosimy o przeanalizowanie z dziećmi
„Regulaminu spotkań na Zoomie”,

który wysłaliśmy do Państwa na początku października.



Teraz możemy już bezstresowo i z uśmiechem
uczestniczyć w naszych lekcjach na Zoomie ;-)

POWODZENIA!!!


