
Nauka 

i komunikacja 

z ZOOM.US



Niniejszy materiał nie jest oficjalną publikacją firmy Zoom Video Communications, Inc. 

Nie jest też dokumentem sponsorowanym przez autorów narzędzia Zoom.us. 
 

Stworzyliśmy ten bezpłatny poradnik z nadzieją, że będzie pomocny organizacjom edukacyjnym, 

które borykają się z obsługą narzędzi do nauki zdalnej, a koncentrujemy się na Zoom.us z racji na jego dużą
popularność, łatwość obsługi, dostępność na wielu platformach i fakt, że komunikator ma wersję bezpłatną.

 

Naszym celem jest sprawianie, by nauka zdalna była możliwie łatwa dla nauczycieli i koordynatorów projektów
edukacyjnych. I co najważniejsze, by przynosiła wymierne efekty i dawała satysfakcję uczniom.

 



Edukacja zdalna, 

a specjalne potrzeby
edukacyjne



Czym jest
ZOOM.US?

ZOOM.US jest darmowym programem do webinarów,

lekcji i spotkań online. Swoją popularność zawdzięcza
głównie płynności działania przy dużej liczbie uczestników

oraz łatwej obsłudze.

Jest aplikacją sprawdzającą się przy edukacji dzieci.
Pozwala na wygodny podgląd wszystkich uczestników
spotkania i zarządzanie ustawieniami uczniów przez

nauczyciela.



REKOMENDOWANE
ZAINSTALOWANIE
APLIKACJI

Zarówno nauczyciel, jak i uczeń potrzebują podłączonego do
internetu komputera (najlepiej z dostępem do kamery i
mikrofonu) lub urządzenia mobilnego, np. tabletu.
 

Załóż bezpłatne konto na www.zoom.us: kliknij przycisk
"Sign up, it's free" i postępuj zgodnie z instrukcjami).
Zapamiętaj swój login i hasło.

Pobierz z zoom.us/download i zainstaluj na komputerze
program Zoom.us. Na urządzeniach mobilnych możesz
skorzystać z aplikacji o nazwie ZOOM Cloud Meetings.



DOBRE PRAKTYKI TWORZENIA LEKCJI 
Z ŁATWYM DOSTĘPEM

Zaplanuj lekcje klikając "SCHEDULE" na głównym
ekranie aplikacji."RECURRING MEETING" to lekcja
powtarzająca się np. co tydzień lub codziennie o tej samej
godzinie (ma zawsze te same dane logowania).

Hasło: wyłącz funkcję "REQUIRE MEETING PASSWORD"

jeśli Twoja lekcja nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

Brak hasła bardzo ułatwi logowanie.

Kalendarz: wybierz "OTHER CALENDARS" jeśli nie
chcesz, by ZOOM automatycznie dodawał spotkanie np.

do Twojego kalendarza Google.

Rozwiń "ADVANCED OPTIONS": kiedy jest włączona
funkcja "ENABLE WAITING ROOM" będziesz musiał(a)

ręcznie akceptować każdą osobę dołączającą do
spotkania (to może być trudne w trakcie lekcji, rozważ
wyłączenie). Włączona funkcja "ENABLE JOIN BEFORE
HOST" pozwoli uczniom podłączyć się do lekcji nawet
jeśli Ciebie jeszcze nie będzie. Przydatne jeśli dzieci się
znają i mogą za sobą porozmawiać przed lekcją.
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WYŚLIJ INFORMACJE UCZNIOM

Po zaplanowaniu spotkania otrzymasz informację z danymi do logowania. 

 

PRZEKAŻ UCZESTNIKOM SPOTKANIA:

- link do połączenia
- numer Meeting ID (nie wszystkie urządzenia pozwalają na połączenie przez link
- hasło (jeśli go nie wyłączyłeś/aś).
 

W dniu spotkania Twoją lekcję znajdziesz 

w zakładce MEETINGS (wybierz 

odpowiednie spotkanie i kliknij START). 



JAK DOŁĄCZYĆ 

DO SPOTKANIA?

Otwórz aplikację ZOOM (pobraną z www.zoom.us) i kliknij
"JOIN".

Podaj 11-cyfrowy numer Meeting ID, który dostaniesz od
organizatora i swoje imię. Kliknij "Join".

W kolejnym kroku możesz (ale nie musisz) zostać
poproszony o hasło 

Jeśli pojawią się okna z prośbami o zgodę na mikrofon/video,

wybieraj niebieskie przyciski :) Gotowe!

SPOSÓB 1.

Instrukcja dla ucznia

Kliknij w link (adres internetowy), który dostałeś od organizatora
spotkania.

Otworzy się nowe okno przeglądarki internetowej, z dodatkowym
komunikatem.

Zatwierdź na nim opcję "Otwórz Zoom.us". Zostaniesz
przekierowany do spotkania w aplikacji. Podobnie jak w sposobie
1., jeśli pojawią się okna z prośbami o zatwierdzenie, wybieraj
niebieskie przyciski :) Gotowe!

Jeśli nie masz zainstalowanego programu Zoom.us, po kliknięciu w

link otrzymasz link do instalacji "DOWNLOAD & LAUNCH ZOOM".

Możesz też wybrać opcję "join from your browser" (czyli "dołącz w
przeglądarce"). Ta możliwość pojawi się po chwili bezczynności. Ta
wersja Zoom.us ma uproszczone funkcje, może też mieć nieco
gorszą jakość transmisji.

SPOSÓB 2.

 



PRZYDATNE
FUNKCJE

Pamiętaj, że zawsze możesz przełączać się
między widokiem kafelkowym (GALLERY
VIEW) a widokiem mówiącego (SPEAKER
VIEW), w którym osobę mówiącą widać w

dużym okienku. Do zmiany widoku służy
przycisk w górnym prawym rogu.



GDY TRACISZ
PANOWANIE
NAD GRUPĄ

Nie zachęcamy do uciszania uczestników dla zasady
- to obniży zaangażowanie i zniechęci uczniów. 

Ale gdy sytuacja wymyka się 

spod kontroli zawsze 

możesz skorzystać z funkcji 
dostępnych w dolnym menu 

"SECURITY". 

 

Wyłączysz tam uczestnikom 

możliwość chatowania, 

podmiany imion, 

czy udostępniania ekranu.

 

Możesz też tam usunąć nieproszonych gości.
Uwaga na pomyłki! Nie wrócą jeśli przed
spotkaniem nie włączyłeś/aś ustawienia "Allow
removed participants to rejoin".



USTAWIENIA
NIESTANDARDOWE

Zaloguj się na stronie zoom.us i sprawdź dodatkowe

(domyślnie wyłączone) opcje w sekcji

ADMIN>ACCOUNT SETTINGS. 

 

Włączysz tam takie narzędzia jak "POLLING" (ankiety,

które możesz wykorzystać jako ćwiczenia online).

 

Sprawdź także "NON-VERBAL FEEDBACK"

(niewerbalna informacja zwrotna). Przyda Ci się na

lekcji, ponieważ pozwala na szybkie "podnoszenie

rąk", potwierdzanie wykonanie zadania, zgłaszanie

problemów za pomocą ikonek w oknie

PARTICIPANTS. 



Funkcja BREAKOUT ROOMS pozwoli Ci podzielić

uczestników na mniejsze grupy i wyznaczyń każdej swój

wirtuaklny pokój. 

Mniejsze grupy będą dzięki temu mogły pracować bez

przeszkadzania innym. Mogą w każdej chwili "zawołać" Cię

do ich pokoju, a kiedy czas na pracę samodzielną minie

przywrócisz wszystkich do wspólnej "sali".

PRACUJ W GRUPACH



Materiały finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRS 

w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 


