
B. UTILIZAREA APLICAȚIEI ZOOM MEETING
-în cazul instalării variantei gratuite a aplicației Zoom pe calculator-

1. Meniul principal. După instalarea aplicației Zoom, iconița aplicației devine vizibilă
pe desktop, permițând lansarea aplicației și afișarea fereastrei principale Zoom,
care cuprinde opțiunile principale atât pentru profesori cât si pentru studenți:

2. Inițierea activității online este realizată de profesor prin selectarea uneia din cele două opțiuni:

- A. “New Meeting”  - pentru a activa direct transmisiunea online cu puțin timp înaintea orei de
inceput a activității didactice. În acest caz se selectează în fereastra care apare, opțiunea “Join

with Computer Audio” pentru a activa difuzorul
calculatorului.

Opțional se poate selecta opțiunea “Test Speaker
and Microphone” pentru a testa difuzorul și microfonul
calculatorului urmărind indicațiile afișate de program.

În acest moment s-a activat transmisiunea online (cu opțiunile implicite), fiind active atât
camera video a calculatorului cât și microfonul încorporat! Durata transmisiunii nu este limitată!

- B. “Schedule” – pentru a planifica una sau mai multe transmisiuni online viitoare la anumite
ore și date. În acest caz programul afișează o fereastra care permite setarea mai multor
parametrii ai activităților online planificate care implică și controlul modului de intrare al
studenților in activitatea online (cu video on/off cu audio on/off etc.).
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Parametrii care pot fi setați in fereastra  “Schedule meeting” sunt:

Titlul activității online – se poate modifica

Data cursului

Ora de început

Durata

Fus orarInactiv pt versiunea free

Deși acest mesaj atenționează cu
privire la existența limitei de 40 min pt o
transmisiune online, limita a fost
înlaturată pe perioada pandemiei !

Codul transmisiunii poate fi generat automat pt fiecare curs

Studenți pot intra online cu parolă sau
fără. In cazul cănd se bifează opțiunea
trebuie precizată și parola

La inceperea cursului, Video poate fi
On sau Off atât pt profesor (Host) cât
și pentru studenți (Participants). Se
poate modifica în timpul cursului.

Se recomandă alegerea opțiunii Computer Audio
celelalte opțiuni fiind inactive pt versiunea free

Alegerea aplicației de tip calendar care să anunțe ora de
început a cursului printr-un mesaj care apare pe ecran

Activează intrarea studentului doar cu acceptul profesorului

Activează intrarea studenților și inainte de intrarea profesorului

Activează intrarea studenților cu Microfonul Inactiv (Mute)

Înregistrare automata a transmisiunii

Activează afișare meniu

Confirmare date privind
programarea activității online

Codul transmisiunii poate fi același pt fiecare curs
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După finalizarea planificării unei activități online programul afișează datele acesteia,
respectiv: Link-ul transmisiunii, Meeting ID și password, care vor trebui transmise studenților.

Pentru a activa transmisia online astfel planificată, în fereastra principală a aplicației Zoom
se alege opțiunea “Meetings” in care sunt afișate toate transmisiunile online planificate. Prin
selectarea opțiunii Copy Invitation se copiază datele transmisiunii online care trebuie transmise
studenților prin e-mail. Prin selectarea opțiunii “Start” se activează transmisiunea online.

3. Opțiuni principale. Indiferent de opțiunea aleasă pentru activarea transmisiunii online (“New
Meeting” sau “Schedule”), în timpul transmisiunii online, în partea de jos a ferestrei video sunt
afișate următoarele opțiuni principale atât pentru profesori cât și pentru studenți:

Opțiunile uzual folosite sunt:

Mute/Unmute - Activează/dezactivează microfonul. Selectarea săgeții
permite setări avansate Audio prin selectarea opțiunii “Audio
Settings”.

Stop video/Start video – Activează/dezactivează camera video.
Selectarea săgeții permite setări avansate Video prin selectarea
opțiunii “Video Settings”.
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Security – Afișează lista de opțiuni care contribuie la
securitatea transmisiunii online:
Lock Meeting – blochează intrarea noilor participanți;
Enable waiting room – intrarea online se face doar cu accept;
Share Screen – permite studenților să-și partajeze ecranul;
Chat – permite studenților sa aibă acces la Chat;
Rename Themselves – permite studenților să-și modifice
numele afișat in lista de participanți;
Remove Participant – Înlătură un student din cursul online;
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