Zoom dla studentów
Wskazówki
Spis treści
Skorzystaj z tego przewodnika MCPS Zoom do udziału w zajęciach wirtualnych.
Informacje o kontach Zoom Student
Aby dołączyć do spotkania Zoom organizowanego przez MCPS, uczniowie będą musieli dołączyć przy użyciu
konta MCPS Google. Przed dołączeniem do spotkania studenci będą musieli skonfigurować swoje konto.
Z początku wydaje się, że uczniowie mają możliwość organizowania spotkań. Uczniowie oraz pracownicy NIE
MOGĄ przyłączyć się do spotkań.
Ponadto uczniowie nie mogą zapraszać ani nagrywać spotkań na swoim koncie.
Jedynym celem tego konta jest możliwość zalogowania się za pomocą konta MCPS, aby dołączyć do lekcji z
nauczycielem, na którym nie jesteś anonimowy.
Zdecydowanie zalecamy, aby uczniowie założyli konta przed przystąpieniem do spotkania ze swoim
nauczycielem.
Konfigurowanie konta Zoom Licencjonowanego przez MCPS
Odwiedź https://mcpsmd.zoom.us.
Kliknij Zaloguj się.
Wpisz swój adres e-mail MCPS Google (@ mcpsmd.net) i hasło, aby kontynuować.
Będziesz mógł zobaczyć swój profil Zoom i ustawienia. Jako student może się wydawać, że możesz prowadzić
spotkania, jednak inni studenci i pracownicy NIE MOGĄ dołączyć do spotkań lub uczestniczyć w nich. Celem
tego konta jest umożliwienie Ci dołączenia do lekcji z nauczycielem.

Sprawdź ten screencast, aby dowiedzieć się więcej!
Uwaga: jeśli odwiedzisz stronę Zoom (https://zoom.us) i zdecydujesz się zalogować do Google, NIE zalogujesz
się na swoje konto licencjonowane MCPS i zostaniesz powiązany z bezpłatną lub „podstawową” wersją Zoom .
Aby uzyskać dostęp do Zoom for MCPS, skorzystaj z poprzednich kroków.
Prawidłowa strona logowania

Nieprawidłowa strona logowania

Dołączanie do spotkania | Chromebooki
Dołączając do spotkania Zoom z Chromebooka, uczniowie mogą uczestniczyć w spotkaniu Zoom za pomocą
domyślnie zainstalowanej aplikacji Zoom Chrome.
Aby dołączyć do spotkania, studenci MCPS będą musieli:
Kliknąć link Spotkanie Zoom dostarczone przez ich nauczyciela, aby uruchomić aplikację na Chromebooku.
Jeśli pojawi się informacja o zalogowanie, uczniowie powinni wpisać swój adres e-mail i hasło do Google Apps,
a następnie kliknąć Dołącz.
Po otrzymaniu wiadomości kliknij zaloguj się do Zoomu: „To spotkanie jest przeznaczone wyłącznie dla
upoważnionych uczestników”.
Wprowadź informacje o koncie MCPS Google Apps, jeśli pojawi się info o umieszczeniu go w poczekalni
nauczyciela.
Pamiętaj, że jeśli uczniowie są już zalogowani na Chromebooku lub przeglądarce Chrome za pomocą swojego
konta MCPS, zostaną automatycznie zalogowani.
Dołączanie do spotkania | Mac / Windows

Uczniowie mogą dołączyć i uczestniczyć w spotkaniu Zoom z komputera stacjonarnego lub laptopa z systemem
Windows lub Mac za pomocą aplikacji Zoom.
1. Pobierz aplikację Windows: https://zoom.us/support/download
2. Po zainstalowaniu aplikacji zapoznaj się z artykułem Zoom: Pierwsze kroki w systemie Windows i Mac
Uwaga: logując się do aplikacji, wybierz Zaloguj się przy użyciu jednokrotnego logowania i wpisz „mcpsmd” jako
domenę firmy. Nastąpi przekierowanie do zalogowania, a następnie zostanie wyświetlony info o uruchomienie
Zoom.
Dołączanie do spotkania | iOS / Android
Uczniowie mogą dołączyć i uczestniczyć w spotkaniu Zoom z telefonu z Androidem lub iOS za pomocą aplikacji
Zoom.
Pobierz aplikację na system operacyjny telefonu:
W przypadku urządzeń z systemem iOS kliknij ten link: https://apps.apple.com/us/app/zoom-cloud-meetings/
id546505307
W przypadku urządzeń z Androidem kliknij ten link: https://play.google.com/store/apps/details?
id=us.zoom.videomeetings&hl=pl
Po zainstalowaniu aplikacji w telefonie zapoznaj się z artykułem pomocy Zoom: Pierwsze kroki w systemie
Android lub iOS

Rozwiązywanie problemów
Próbowałem zalogować się do Zoom i dostałem błąd Google 403

Korzystam z przeglądarki Google Chrome
Możesz być zalogowany na konto inne niż MCPS G Suite. Wyloguj się z Chrome z tego konta i zaloguj się w
Chrome lub utwórz nowy profil Chrome za pomocą konta MCPS przed przejściem do szkolenia.
Obejrzyj ten film, aby uzyskać pomoc: utwórz nowy profil Chrome
Nie używam przeglądarki Google Chrome
Możesz być zalogowany na konto inne niż MCPS G Suite. Wejdź na https://www.google.com i spójrz w prawy
górny róg, aby ustalić, które konto jest zalogowane w Google Apps. Jeśli jesteś zalogowany na konto inne niż
MCPS G Suite, kliknij ikonę swojego profilu, a następnie kliknij Wyloguj się.

Kliknięcie linku do spotkania Zoom doprowadziło mnie do mojego profilu Zoom
Jeśli spróbujesz dołączyć do spotkania przed utworzeniem konta Zoom, musisz zostać przekierowany z
powrotem do swojego profilu Zoom. Wróć do oryginalnej strony, na której znalazłeś link do spotkania Zoom i
kliknij go ponownie.
Próbowałem zalogować się do Zoom i monit o potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej
Wynika to z faktu, że utworzyłeś osobiste konto Zoom, zanim MCPS utworzyło dla ciebie konto. Aby
przekonwertować osobiste konto Zoom na konto MCPS, pojawi się monit o weryfikację adresu e-mail. Po
kliknięciu niebieskiego przycisku Weryfikuj przejdź do swojej skrzynki odbiorczej Gmaila i znajdź wiadomość email od Zoom zatytułowaną „Potwierdź zmiany na koncie”. Otwórz ten e-mail, kliknij przycisk weryfikacji.
Nastąpi przekierowanie z powrotem do strony Zoom, gdzie ponownie zostaniesz poproszony o potwierdzenie.

