


Recomandări și sfaturi pentru 
sesiunile online desfășurate 

prin aplicaţia ZOOM



Pentru întreaga desfășurare 
a evenimentului vom folosi 
platforma www.zoom.us
Participanţii și invitaţii vor primi un link 
direct către întâlnire, iar acestea vor începe 
la ora stabilită a sesiunilor evenimentului.

Pentru o funcţionare cât mai bună, este 
indicat să aveţi aplicaţia zoom deja 
instalată și să verificaţi înainte de sesiune 
funcţiunile audio și video.

Dacă este posibil, recomandăm să folosiţi 
căști.

Pentru o conexiune de internet cât mai 
bună, recomandăm să vă plasaţi într-o 
încăpere  apropiată de sursa de internet.

Dacă întâmpinaţi probleme de conexiune, 
încercaţi să închideţi camera video sau să 
apropiaţi de sursa de internet.

http://www.zoom.us


În partea de jos a ferestrei aplicaţiei zoom puteţi 
veţi găsi bara de comenzi de unde puteţi accesa 
toate setările necesare:

Închide sau 
deschide 
microfonul 
dumneavoastră.

Vă rugăm închideţi 
încă de la început 
microfonul și să îl 
deschideţi doar 
când aţi primit 
invitaţia să 
preluați cuvântul.

Închide sau 
deschide camera 
dumneavoastră.

Când video-ul 
este pornit, 
participanţii vor 
avea acces la 
imaginea 
provenită de la 
camera 
dumneavoastră.

Vă arată toţi 
participanţii la 
întâlnire.

IMPORTANT
Tot această 
secţiune vă dă 
posibilitatea de 
a cere cuvântul 
pentru a interveni la 
discuţie:
”raise hand”

Vă dă acces la 
canalul de discuţii. 
Aici puteţi 
comunica cu 
ceilalți participanți 
sau cu 
organizatorii 
evenimentului.

Vă dă acces 
la sesiunile 
particulare sau la 
discuţii în grupuri 
restrânse (cu 
participanţi din 
cadrul întâlnirii).

Se folosește doar 
în sesiunile special 
dedicate pentru 
astfel de discuţii.

Vă dă posibilitatea 
de a reacționa la 
discuţiile în curs. 

IMPORTANT 
Această secţiune 
NU vă dă 
posibilitatea de 
a cere cuvântul 
pentru a interveni la 
discuţie.

Închide, pentru 
dumneavoastră, 
accesul la întreaga 
discuţie



Vă rugăm să păstraţi pe parcursul sesiunilor 
microfonul oprit și video-ul pornit. 

Pentru a evita suprapunerile de sunet sau 
bruiaje, microfonul poate fi
pornit doar când aţi primit invitaţia pentru a 
lua cuvântul.

Folosiţi chat-ul 
dacă vreţi să formulați reacții la 
discuții, să interacționați cu 
ceilalți participanți sau să 
semnalaţi ceva organizatorilor.



Din secţiunea ”Participants” sau accesând 
cele trei puncte din dreapta sus a imaginii 
dumneavoastră, puteţi modifica numele sau 
descrierea personală.

Pentru o mai bună comunicare în cadrul discuţiilor, 
vă rugăm să adăugaţi numelui dumneavoastră și 
organizaţia din care faceţi parte. După intrarea 
în panoul sesiunii puteţi modifica denumirea / 
numele personal.



Pentru a cere dreptul la cuvânt,
accesaţi secţiunea ”Participanţi” iar apoi 
butonul de ”mână ridicată”



În sesiunile after hours vă oferim ocazia 
să aveţi discuţii unu la unu cu ceilalţi 
participanţi sau invitaţi. 
Vă rugăm să folosiţi chat-ul pentru a discuta cu ceilalţi 
participanţi și pentru a solicita să fiţi repartizaţi în break out 
rooms dacă doriţi să aveţi aceste întâlniri. Din break out rooms 
vă puteţi întoarce oricând în sesiunea comună. Timpul pe care 
îl aveţi la dispoziţie pentru break out rooms este între 17.30 și 
18.00, când vom închide sesiunea pentru toţi participanţii.  

Pași de urmat: 

- stabiliţi în chat disponibilitatea celui / celor cu care doriţi să
aveţi discuţii individuale

- comunicaţi în chat că doriţi să fiţi repartizaţi în break out
room și numele persoanei / persoanelor cu care aveţi întâlnirea

-un moderator vă va repartiza în break out room

- vă puteţi oricând întoarce în sesiunea comună accesând
”leave break out room” + ”return to main session”



Pe parcursul întâlnirilor pe zoom, 
vom folosi aplicația slido.com 
pntru unele momente de 
interacțiune



Pentru a folosi slido, accesați slido.com
de pe telefon sau laptop / tabletă

În câmpul dedicat codului (#enter code 
here) introduceți codul comunicat de 
moderator în timpul întâlnirii

Folosiți opțiunea Q&A pentru a formula 
întrebări pe parcursul întâlnirii, iar 
moderatorul vă va comunica dacă sunt 
întrebări la 
care sunteți invitați să 
răspundeți.



Vă mulţumim!




