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K O N S U L T A C J E



Pobierz aktualną wersję aplikacji 

Zoom na komputer –

umożliwia ona korzystanie 

z wszystkich potrzebnych funkcji:

https://zoom.us/download



ZASADY DOBREGO UCZESTNICTWA

● Włączaj swój mikrofon (Wycisz/Unmute) tylko wtedy, gdy osoba 

prowadząca udziela Ci głosu - dzięki temu unikniemy chaosu.

● Jeżeli włączasz kamerę (Uruchom Video/Start Video), to pamiętaj, 

że inni widzą to, co widzi kamera.

● Czat to nasza wspólna przestrzeń - szanuj innych, bierz aktywny 

udział i staraj się nie zdominować czatu.

● Możesz samodzielnie zmieniać widok na tryb „Gallery” i „Speaker” 

- klikając w opcję “Widok/View” w prawym górnym rogu.

● Możesz używać symboli emotikonów klikając w “Reakcje/Reactions” 

w głównym menu.



Jeśli nie słyszysz, sprawdź:

1. czy słuchawki są właściwie podłączone,

2. czy funkcja „wyciszenie” (ang. mute) 

w słuchawkach lub w komputerze jest 

wyłączona.



Głośność w komputerze

1. Kliknij ikonę głośnika na pasku 

w prawym dolnym rogu ekranu.
a

2. Jeśli przy ikonie głośnika jest

czerwony znaczek, kliknij w nią.
a

3. Przesuń suwak w prawo 

i wyreguluj natężenie dźwięku.



Czatu możesz używać do:

1. komentowania na bieżąco,

2. dzielenia się z innymi osobami swoimi opiniami,

3. zgłaszania kłopotów technicznych,

4. zadawania pytań.



Czat jest moderowany zgodnie 

z „Regulaminem spotkań online” (pkt IV 7-11):

http://bit.ly/AOFR_regulamin_spotkan_online
a

Na czacie zabronione są treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, 

z zasadami współżycia społecznego, przedstawiające drastyczne 

sceny, zawierające wulgaryzmy, groźby lub obraźliwe dla innej osoby 

lub podmiotu, a także związane z fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią, 

dyskryminacją.

Moderacja czatu

http://bit.ly/AOFR_regulamin_spotkan_online


Jak samodzielnie zmienić widok na galerię?

Układ galerii - wszystkie osoby z włączonym video, 

umieszczone są obok siebie w okienkach. Osoba, która 

aktualnie mówi wyróżniona jest jedynie cienką zieloną 

obwódką. W prawym górnym rogu okna Zoom klikasz 

„Widok/View”. Z rozwiniętej listy wybierasz opcję 

„Galeria/Gallery”. 



Jak wyeksponować osobę mówiącą?

Wyróżnienie - osoba, która aktualnie mówi jest 

wyeksponowana, pozostałe osoby widać w miniaturowych 

okienkach. W prawym górnym rogu okna Zoom klikasz 

„Widok/View”. Z rozwiniętej listy wybierasz opcję 

„Mówca/Speaker”. 



Jak dostać się na wybrane konsultacje?

• Każdą sesję rozpoczynamy od spotkania w pokoju 

głównym, z którego rozejdziemy się do pokojów 

warsztatowych zgodnie z wyświetlanym harmonogramem. 

• Sesje konsultacyjne mają charakter otwarty, to znaczy, że 

ekspertki i eksperci będą odpowiadali publicznie na 

pytania osób uczestniczących.

• Osoby uczestniczące mogą samodzielnie zmienić pokój 

i udać się na konsultacje innego eksperta, bądź poprosić 

hostkę przebywającą w pokoju głównym o dołączenie do 

innej sesji.



Jak wejść do wybranego pokoju/breakout
room?

W dolnym menu na czarnym 
pasku kliknij “Pokoje/Breakout 
Rooms”.

Pojawi się lista z numerami 

pokoi. Wybierz ten, do którego 

chcesz dołączyć. 

Kliknij na nazwę pokoju i liczbę 

z prawej strony, pojawi się 

opcja „Dołącz/Join”. Kliknij 

„Tak/Yes”, jeśli to Twój pokój.



Jak wygląda menu osoby uczestniczącej 
z poziomu pokoju (breakout room)?

W pokoju osoby uczestniczące mogą:

• włączać/unmute i wyłączać/mute mikforon; 

• włączać/start i wyłączać/stop video;

• zmieniać widok na tryb galerii/galery i mówcy/speaker;

• korzystać z czatu;

• używać reakcji typu podnieś rękę (jeśli chcesz zadać 

pytanie), uśmiech, serduszko, kciuk w górę, etc.



Jak wyjść z pokoju (breakout room)?

W prawy dolnym rogu ekranu 

kliknij „Opuść/Leave”, a 

następnie „Opuść pokój/Leave 

Breakout Room”. Przeniesisz się 

do głównego pokoju, w którym 

osoba realizująca wydarzenie 

podpowie Ci, co dalej.

Pamiętaj, że nie musisz 

wychodzić samodzielnie 

z pokoju. Na koniec każdej sesji 

zostaniesz przeniesiony/a do 

pokoju głównego automatycznie.


