Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa dzieci na lekcje zdalne, które będziemy prowadzili w aplikacji Zoom.
Poniżej przedstawiamy instrukcję korzystania z aplikacji. Prosimy także, abyście Państwo pomogli
swoim dzieciom w procesie instalacji aplikacji oraz w trakcie uruchomienia programu podczas
pierwszych zajęć lekcyjnych.
PROSIMY PRZEĆWICZYĆ SOBIE PONIŻSZE KROKI Z WYPRZEDZENIEM PRZED PLANOWANYM
TERMINEM PIERWSZEJ LEKCJI, ŻEBY KŁOPOTY TECHNICZNE NIE UNIEMOŻLIWIŁY JEJ
PRZEPROWADZENIA.
Aby dołączyć do spotkania, trzeba kliknąć w link podany przez nauczyciela.
Na stronie, na którą skieruje nas link, otrzymamy komunikat:

Klikamy tam opcję „Agree and Proceed”.

Następnie otrzymamy komunikat:

Klikamy tam „Close”.
Równocześnie plik instalacyjny aplikacji Zoom zostanie pobrany na nasz komputer.
W przeglądarce Google Chrome będzie to widoczne w lewym dolnym rogu ekranu, w przeglądarce
Mozilla – w prawym górnym rogu (w innych – w zależności od ich własnych ustawień). Zawsze też
można znaleźć plik instalacyjny aplikacji w katalogu „Pobrane”.

Klikamy dwukrotnie w ten plik instalacyjny (w lewym dolnym LUB prawym górnym rogu LUB w katalogu
„Pobrane”).

Następuje instalacja aplikacji na naszym komputerze, widzimy w tym czasie następujący komunikat.

W kolejnym kroku komputer prosi nas o podanie nazwy użytkownika. Wpisujemy tam prawdziwe imię
i nazwisko ucznia (ewentualnie w formie skróconej, ale czytelnej dla nauczycieli).

Po wpisaniu imienia i nazwiska klikamy w opcję „Join Meeting”.
Dołączyliśmy w ten sposób do spotkania.

Jeśli jeszcze się ono nie zaczęło (jesteśmy przed czasem), widzimy kręcące się kółko z informacją, że
gospodarz jeszcze nie zaczął spotkania.

Czekamy.
W tym czasie można sobie sprawdzić, czy poprawnie działają nam głośniki i mikrofon. Wybieramy
wówczas opcję “Test Computer Audio”.

Następnie program pyta nas o opcje dźwiękowe. Wybieramy „Join with Computer Audio”.

To był ostatni krok.
Podczas lekcji nauczyciel może opcjonalnie wyłączyć mikrofony uczniom, by lepiej go słyszeli. Wówczas
uczniowie nie będą mogli zabierać głosu (nie będą słyszalni). Nauczyciel może w każdej chwili włączyć
wszystkim lub wybranym uczniom możliwość głośnego mówienia do wszystkich.

Natomiast przez cały czas można pisać wiadomości do nauczyciela (pytania/uwagi), korzystając z opcji
„Chat” (na dolnej listwie Zooma). Wówczas nauczyciel może takiej osobie odpowiedzieć lub udzielić
głosu (i dana osoba stanie się słyszalna).

***
Żeby zakończyć udział w lekcji (wyłączając w ten sposób mikrofon i głośniki, żeby inni już nas nie
słyszeli), klikamy napis „Leave meeting” w prawym dolnym rogu ekranu.

Opisana powyżej procedura dotyczy tylko zapisania się na PIERWSZĄ LEKCJĘ. Dołączenie do każdej
kolejnej będzie znacznie łatwiejsze (kliknięcie w link od nauczyciela oraz włączenie zainstalowanej już
aplikacji Zoom).

Zapraszamy na lekcję,
NAUCZYCIELE

