
Share Screen – afișează fereastra de mai jos și permite partajarea online pentru toți participanții a
conținutului ecranului sau a unei aplicații active. Profesorul alege modul de partajare: câte un parti-
cipant pe rând sau mai mulți participanți simultan. Advanced Sharing Options permite profesorului
să aleagă cine poate partaja: Only Host – doar profesorul sau All Participants - toți participanții.

Manage Participants – activează
fereastra cu lista participanților online în
care se permite, doar profesorului,
activarea sau dezactivarea microfoanelor
și dezactivarea camerelor video.
Mute All, Unmute All – Off sau On pt
toate microfoanele studenților.

... – afișează următoarea listă de opțiuni:

Dezactivează microfonul studenților la intrarea online
Profesorul permite studenților activarea microfonului
Prof. permite studenților sa-și modifice numele afișat

Semnal sonor la profesor pt. intrare si ieșire participanți
Intrarea online se face doar cu acceptul profesorului

Profesorul blochează intrarea noilor participanți.

Trimite invitație studenților
prin email

Chat – afișează fereastra de Chat care permite
mesaje text între participanții la transmisia
online. Mesajele Text pot fi trimise tuturor prin
alegerea opțiunii Everyone, sau doar unui anumit
participant selectat din listă.

Opțiunea File permite partajarea unor fișiere de
maxim 512 MB pe care ceilalți participanți le pot
downloada doar în cadrul transmisiunii online.

Partajează
ecran pc

Partajează
aplicație 1

Partajează
aplicație 2

Partajează
Whiteboard

Se bifează la
partajare aplica-
ții cu sunet

❹

❺

❻
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Aplicația partajată este vizibilă tuturor participanților și afișează un meniu in partea de sus a
ecranului similar cu meniul anterior. Meniul este vizibil doar la trecerea cu mouse-ul în zona de sus.

Opțiunile noi care apar in acest meniu sunt:

Annotate – afișează un meniu cu instrumente de desenare și evidențiere a informațiilor de
pe ecran. Aceste schițe explicative se șterg in final cu opțiunea Clear.

Remote Control – permite transferul controlului asupra tastaturii și mouse-ului unuia dintre
participanții online. Opțiune utilă în cazul laboratoarelor de calculatoare când profesorul intervine
pe calculatorul studentului pentru ajutor, modificări și verificări. Transferul se face selectiv.

Stop Share – incheie partajarea ecranului sau a aplicației, revenind la transmisiunea video.

End Meeting – Profesorul incheie transmisiunea online prin selectarea opțiunii End
meeting for All. Pe ecranul studenților aceasta opțiune apare ca Leave Meeting.

4. Datele necesare studenților pentru  a  se  conecta  la  transmisiunea  online,  sunt  accesibile
profesorului prin selectarea butonului de informații (i) din stânga sus a ferestrei transmisiei video:

5.

Meniul
Annotate

Record – permite înregistrarea transmisiunii online, care la final va fi convertită în format
mp4 (în jur de 10 Mbytes pe minut). Fișierul e salvat pe propriul Hard Disk putând fi trimis
apoi studenților care nu au putut participa online, folosind platforma Wetransfer.

❼

❾

❽
Reactions – permite atât profesorului cât și studentului exprimarea
aprecierii asupra activității  online  prin  afișarea,  timp  de  5  secunde,  a
unuia din simbolurile: Clap – aplauze sau Thumbs up – Ok.

Profesorul va trebui să trans-
mită studenților una din vari-
antele de date:
a) Invitation URL care poate
fi copiată cu Copy URL.
b) Meeting ID și Password;a.

b.
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5. Conectarea online a studenților se face în două moduri diferite în funcție de datele primite de
la profesor prin e-mail:

a) Invitation URL – Conținutul copiat de  profesor cu Copy URL este de fapt un link direct la
transmisiunea online. Studenții vor selecta link-ul din mail-ul primit, fiind direcționați în
aplicația Zoom care îi introduce direct în online fără parolă sau cod Meeting ID.

b) Meeting ID și Password – Studenții vor lansa aplicația
Zoom și din meniul principal (fig. 1) vor selecta opțiunea
“Join”  pentru a participa la transmisiunea online.
Studenții vor introduce în prima fereastră (fig. 2) Meeting
ID validat  cu “Join” și  în  a  doua  fereastră (fig.  3)  parola
(Password).

Opțiunea “Share screen” poate fi selectată de studenți
dar nu e recomandată deoarece este activat doar modul
de partajare a ecranului studentului, nefiind posibilă
vizualizarea conținutului video transmis de profesor.

Opțiunile accesibile studenților în timpul activității online sunt aceleași cu cele de la punctul 3.

6. Opțiuni avansate pentru controlul transmisiunii online sunt accesibile, doar profesorului, din
fereastra principală Zoom cu ajutorul iconiței Settings :

1

2 1
2

Settings

fig. 1

fig. 2 fig. 3
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