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Comunicăm digital



Cum instalăm și cum lucrăm cu ZOOM



Vom vorbi despre:

- instalarea softului ZOOM;

- organizarea conferințelor web cu ZOOM.



Accesăm adresa https://zoom.us/download



Decărcăm fișierul ZoomInstaler.exe



După ce a fost descărcat, lansăm acest fișier la execuție.



Apare fereastra care ne permite să ne conectăm la o 

conferință web sau să ne creăm un cont de utilizator:



Pentru a crea un cont de utilizator apăsăm butonul Sign In. 

Apare următoarea fereastră:

Ne putem înregistra

cu un cont Google sau

cu un cont Facebook.





Apare fereastra Zoom. Apăsând butonul afișăm fereastra de 

customizare a utilizatorului:



Putem iniția o conferință web direct din browser accesând

HOST A MEETING, apoi With Video On :



...sau putem din fereastra Zoom să alegem Start with video 

din opțiunea New meeting :



Apare fereastra Join Audio. 

Apăsăm pe butonul Join with Computer Audio.



Apare ferastra Zoom meeting. 

Pe bara de titlu a acestei ferestre vedem ID-ul conferinței.

Invităm 

studenții



Dacă apăsăm butonul Copy URL, atunci Link-ul conferinței se 

va copia în Clipboard. Acesta poate fi trimis participanților prin

e-mail, Viber, Watsapp, Skype, etc.



Butonul Copy Invitation copie în Clipboard mesajul de invitare

(în care se conțin URL-ul, ID-ul și parola conferinței web).

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/128177580?pw

d=T093NXEzZ252bGxnSjN4MEFOVHBnZz09

Meeting ID: 128 177 580

Password: 418463



Elevii, de asemenea, trebuie să aibă instalat Zoom.

Pentru conectarea la conferința web ei vor accesa

butonul Join din fereastra Zoom. 

Recomandăm elevilor să 

dezactiveze la conectare

opțiunile audio/video!



Fereastra Zoom Meeting

Conectăm/deconectăm propriul

microfon și/sau camera video.

Conectăm/deconectăm 

microfonul și/sau camera

video a fiecăruil elev, precum și

organizăm comunicarea cu ei. Permite să comunicăm

prin mesaje cu elevii.



Ferastra Zoom meeting

Share Screen permite să partajăm cu studenții ecranul

profesorului.



Zoom meeting. Opțiunea Share Screen/Advanced Sharing Options

Orice participant va 

putea partaja ecranul 

său!

Doar profesorul va putea 

porni partajarea.



Putem partaja: tot ecranul; tabla de lucru; ecranul dispozitivului mobil;

fereastra oricări aplicații

deschise la moment 

pe dispozitivul profesorului.

Selectăm elementul pe 

care dorinm să-l parta –

jăm și apăsăm Share.



Pagina Advanced din aceeși fereastră.  

o porțiune de ecran                sunetul  document camera 

Partajăm 

doar:



Pagina Files din aceeși fereastră. Partajarea fișierelor.  



Am partajat fereastra Paint. 



Meniul ...More

Permitem participanților să facă notații 

pe ecranul partajat. 

Interzicem participanților să facă notații 

pe ecranul partajat.  



Prentru a face notări îmn timpul sesiubnii selectăm Annotate 

Apare pagina cu instrumente pentru notare.  



Cum planificăm din timp o conferință web 

cu Zoom?



În fereastra Zoom apăsăm pe

butonul Schedule. Apare 

fereastra Schedule meeting.



Completăm:

 denumirea conferinței;

 data & timpul începerii;

 durata conferinței;

 setăm fusul orar;

 alegem ID-ul personal Zoom;

 video pentru  profesor activ; 

 video pentru  elev deconectat; 



Completăm:

 setăm audio al calculatorului.

 utilizăm Google calendar pentru a 

păstra și în e-mail evenimentul –

conferință.

Permitem elevilor să se poată 

conecta din timp la conferință.

 Elevii vor putea să se conecteze 

la conferință cu permisiunea 

profesorului. 



Completăm:

Microfonul participanților va fi 

deconectat la intrare.

Conferința automat se va 

înregistra. Fișierul video se va 

obține la sfârștul conferinței.



Evenimentul-conferință este notat în Google Calendar:



Pentru a invita participanții la o 

conferință web planificată, 

în fereastra Zoom alegem

Meetings.



Apare lista conferințelor web 

planificate.

Putem redacta sau șterge

conferința web planificată. 

Alegem Copy Invitation.



În Clipboard se vor copia datele

despre conferință. Le trimitem 

din timp elevilor (via e-mail etc.)

Braicov Andrei is inviting you to a 

scheduled Zoom meeting.

Topic: Sesiunea 1. Proiectam invatarea

online

Time: Apr 14, 2020 04:00 PM Bucharest

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/5481107083?pwd=T

nhFNWJsdzlFYXg1NDdoc3haS3ZFUT09

Meeting ID: 548 110 7083

Password: elearning



Cum organizăm comunicarea 
(sincronă/asincronă) cu Skype?



Vom vorbi despre organizarea:

- comunicării de grup cu Skype;

- conferințelor web cu Skype.



Instalăm Skype: 
www.skype.com/download 



Lansăm Skype și creăm un cont de utilizator



Profilul personal Skype



Creăm un grup Skype:

1. Clic pe New Chat.

2. Selectăm New Group Chat.



Creăm un grup Skype:

3. Scriem numele grupului:

„Training_profesori”

4. Invităm persoane din lista noastră 

de contacte și/sau apăsăm Done.



Creăm un grup Skype:

5. Grupul „Training_profesori” a 

fost creat.

Apăsăm butonul Add to Group 

sau

butonul Invite More People



Creăm un grup Skype:

6. Apare fereastra Add to Group.

Clic pe Share link to join group.



Creăm un grup Skype:

7. Apare fereastra Add to Group.

Activăm Share group via link.

8. Click pe Copy to clipboard. 

In Clipboard a fost copiat lin-ul de 

conectare la grupul creat.

Acest link poate fi trimis invitaților 

prin e-mail, Viber, etc.

https://join.skype.com/hFjqBYQ1Jfv9



Conferință web prin Skype

1. Selectăm grupul („Traing_profesori”).     2. Clic pe Video Call



Conferință web prin Skype

3. Partajăm ecranul.                               4. Accesăm chat-ul. 



Conferință web prin Skype

Putem trimite fisiere 

tuturor participanților 

sau putem primi 

fișiere de la participanți.



Mulțumesc pentru atenție!

braicov.andrei@ust.md


