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Conectarea la o lecție live sau la o ședință prestabilită 
 

Cea mai bună metodă de porni o lecție online este de a o introduce mai întâi în 
calendarul echipei (clasei). Astfel, în momentul în care profesorul inițiator al lecției o 
introduce în calendar, ea apare automat în fereastra de chat a echipei și membrii echipei 
(elevii din clasă sau alți profesori ai clasei) pot vedea cu albastru o atenționare că va avea loc 
într-o anumită zi, la o anumită oră o lecție online. În momentul în care profesorul inițiator 
pornește lecția, pe aplicația mobilă a elevilor apare o notificare. De asemenea apare notificare 
și în fereastra de chat a aplicației de pe calculator. Elevii din clasă pot apăsa pe „Join” sau 
„Alăturați-vă” 

 
 
După apăsarea butonului „Alăturati-vă” („Join”) apare ecranul cu ceilalți participanți la lecție 
și profesorul. Dacă un anumit participant nu dorește să apară pe ecranul celorlalți sau nu vrea 
să vorbească, poate păstra dezactivat microfonul sau camera. Implicit ele sunt dezactivate, 
doar dacă vreți să vă vadă ceilalți, apăsați pe butonul numărul 1, în figura de mai jos. Dacă 
vreți să fiți auzit, apăsați butonul numărul 2. În timpul lecției, cel mai bine este să țineți 
dezactivat microfonul și să îl activați doar atunci când doriți să interveniți. Toate microfoanele 
deschise simultan nu sună bine. 
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Butonul nr. 3 este pentru a vedea lista tuturor celor conectați la lecție. Puteți să interacționați 
cu ei, să le trimiteți mesaje, etc. 
 

 
 
Folosind în ordine butonul 4 și apoi butonul 5 puteți înregistra lecția. Aceasta va fi salvată în 
Microsoft Stream, puteți să o revedeți sau să o share-ați, doar celor care au cont pe platforma 
naostră.  
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Folosind butonul 6  putem arăta celorlalți ecranul calculatorului nostru, pentru a prezenta, 
spre exemplu interfața unei aplicații, putem rula pentru ceilalți o prezentare Powerpoint sau 
arăta o tablă albă pe care toți participanții la lecție pot să deseneze ceva sau să își exprime 
ideile, ca pe tabla din fața unei clase. Părăsirea sesiunii live (lecției) se face cu butonul roșu 
(7). Dacă ați părăsit sesiunea nu înseamnă că lecția s-a încheiat, puteți apăsa pe „Alăturați-
vă” pentru a participa iar. Doar profesorul (sau cel care a inițiat lecția) poate să o închidă de 
tot. 
 

 
 
Fișierele care au fost trimise de către profesori și elevi de-a lungul timpului în fereastra de 
chat pot fi regăsite ușor la secțiunea „Fișiere” („Files”). Această fereastră poate fi organizată 
pe foldere, astfel încât să găsim ușor ceea ce s-a trimis. 
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