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Utilizarea Lync și IM în procesele de predare și învățare 

Lync este un instrument de comunicare ce vă poate conecta cu persoane atât din interiorul, cât și din exteriorul 

instituției dvs. de învățământ. Acesta include mesageria instant (IM) și întâlnirile în video conferințe Lync.  

 

 În IM puteți observa disponibilitatea online a colegilor dvs. datorită indicatorilor de prezență care își schimbă 

culoarea în funcție de activitatea în care sunt implicați respectivii colegi. 

 Puteți începe o conversație prin IM, direct din contactele dvs. (fila Persoane din meniul principal Office 365). Tot 

de aici puteți programa o întâlnire sau o videoconferință. 

 Cu Lync puteți organiza întâlniri în care vă puteți partaja desktopul, un program la alegere, puteți face o 

prezentare PowerPoint, colabora pe o tablă albă virtuală sau puteți crea un sondaj. 

 Puteți folosii calendarul și contactele (Persoane) din Outlook Web App pentru a iniția conversații prin IM sau 

programa întâlniri Lync.  

După parcurgerea acestui ghid veți putea să: 

 îndrumați utilizatorii dvs. referitor la descărcarea și configurarea Lync pe dispozitivele lor. 

 asigurați cele necesare pentru ca utilizatorii instituției dvs. să poată accesa Lync și să fie capabili de a-l utiliza. 

 permiteți utilizatorilor externi să se conecteze la întâlnirile Lync care se desfășoară în domeniul dumneavoastră. 

  înțelegeți modul de utilizare a diferitelor caracteristici Lync, în instituția dumneavoastră. 

 utilizați mesageria instant pentru conversații text în timp real cu colegii și elevii dumneavoastră. 

 configurați și să rulați o întâlnire Lync, să vă partajați desktopul, fișierele și să colaborați în timp real. 

 găsiți noi modalități prin care puteți folosi Lync pentru a putea îmbunătății procesele de predare și învățare. 

Spre deosebire de alte aplicații Microsoft Office 365, Lync se instalează 

din portalul Office 365, pe computerul sau dispozitivul mobil pe care-l 

folosiți. Dacă încă nu aveți Lync, va trebui să-l descărcați. Puteți face 

acest lucru, prima oară când sunteți invitat prin e-mail, de pe versiunea 

instalată de Outlook, la o întâlnire Lync (faceți clic pe linkul primit 

pentru a vă asocia). Există și varianta alternativă în care vă conectați la 

Office 365, faceți clic pe pictograma Setări (cea în formă de roată 

dințată, aflată în dreapta meniului principal Office 365) apoi pe 

Software, în meniul ce apare în partea stângă, finalizând cu un clic pe 

butonul Instalare aflat în partea dreaptă (în funcție de planul dvs. 

Office 365, se va instala toată suita Office sau doar Lync). Dacă aveți un 

laptop cu ecran tactil sau o tabletă cu Windows, puteți instala și 

aplicația pentru ecranul start, făcând clic pe butonul Obțineți aplicația 

de sub titlu Lync. 

Veți putea apoi să configurați întâlniri, utilizând programatorul web 

numit Lync Web Scheduler pe care-l puteți accesa la adresa 

https://sched.lync.com (adresă valabilă în momentul redactării acestui 

ghid) după care trebuie să furnizați datele dvs. de autentificare Office 

365.  

 

https://sched.lync.com/
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După completarea detaliilor și alegerea opțiunilor pentru întâlnire, apăsați butonul Salvare. Ca urmare va apare o 

fereastră care conține link-urile pentru asocierea la întâlnire și ajutor pentru cei care răspund pentru prima oară unei 

astfel de invitații. Copiați detaliile întâlnirii și lipiți-le apoi în invitația pe care o veți trimite participaților. Lync Web 

Scheduler va reține toate întâlnirile programate de dvs. și vă va oferi posibilitatea să le editați sau să vizualizați detaliile 

fiecăreia dintre ele. 

 

Dacă aveți Outlook instalat pe computerul dvs. și aveți activat programul de completare COM, numit Lync Meeting 

Add-in for Microsoft Office 20xx, puteți configura întâlniri fie din secțiunea Corespondență, fie din Calendar, prezente 

în Outlook (versiunea de desktop). 

          

Dacă primiți o astfel de invitație și nu aveți Lync instalat, puteți utiliza Microsoft Communicator Web App care 

presupune instalarea Microsoft Silverlight (dacă nu este deja instalat) și apoi a Lync Web App Plug-in. Astfel veți putea 

participa la o întâlnire Lync direct din browserul dumneavoastră fie ca și invitat (vă alegeți un nume), fie cu acreditările 

de Office 365 pe care le dețineți. Pentru o experiență mai completă puteți instala Microsoft Communicator 14 

Attendee. După instalarea acestuia, nu veți mai avea posibilitatea să vă asociați unei întâlniri  direct din browserul web, 

cu acreditările dvs. Office 365 ci doar ca și utilizator neautentificat (invitat)! 
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1. Pregătirea utilizatorilor din domeniul Office 365, pentru Lync 

Configurarea de bază pentru Lync Online este foarte simplă. Trebuie să luați decizia dacă veți permite ca întâlnirile și 

mesageria să poată fi folosite doar în interiorul instituției sau și în afara ei. Dacă doriți să conectați utilizatori din afară, 

doriți ca aceștia să se poată conecta la întreaga rețea Lync sau doar cu anumiți utilizatori? 

 Configurarea existentă ar trebui să vă permită utilizarea Lync și a mesageriei instant (IM) dacă administratorul 

nu a debifat casetele atunci când a pregătit domeniul Office 365. 

 Dacă observați că nu puteți utiliza Lync, luați legătura cu administratorul dvs. de rețea pentru ajutor. Este un 

exercițiu administrativ, foarte simplu, configurarea setărilor din Centrul de administrare Lync. 

 Centrul de administrare Lync, secțiunea utilizatori, arată astfel: 

 Bifarea unei casete în dreptul unui utilizator, afișează în partea dreaptă a ferestrei, caracteristicile serviciilor 

Lync disponibile. 

 Un clic pe pictograma în formă de creion aflată sub numele utilizatorului, permite editarea acestor servicii. 

Dacă doriți să permiteți utilizatorilor din instituția dvs. să folosească Lync pentru a se conecta cu utilizatori externi, 

trebuie să configurați acest lucru. Pentru aceasta: 

 În Centru de administrare Office 365 faceți clic pe meniul derulant Admin și selectați Lync și astfel veți naviga la 

Centrul de administrare Lync. 

 Din partea stângă faceți clic pe secțiunea organizație și apoi pe fila comunicații externe. 

 Din meniul derulant selectați opțiunea Activată cu excepția domeniilor blocate și adăugați domeniile pe care 

doriți să le blocați în lista de dedesubt, făcând clic pe pictograma +. 

 Defilați în subsolul paginii și faceți clic pe butonul salvare. Schimbările efectuate vor fi, astfel, activate. 
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2. Programarea unei întâlniri Lync cu ajutorul Outlook 

Puteți utiliza Outlook Web App, care include fila Calendar și contactele dvs. (fila Persoane), pentru a inițializa o întâlnire 

Lync online. Alternativ, puteți deschide Lync după ce l-ați descărcat și instalat din Office 365 sau puteți utiliza 

instrumentul de programare Lync, în cazul în care nu-l puteți descărca.  

Programarea unei întâlniri, din Outlook, se rezumă la urmarea pașilor și a instrucțiunilor care apar pe ecranul 

dumneavoastră. Deoarece, în urma parcurgerii celorlalte ghiduri, sunteți destul de experimentat în utilizarea Office 365, 

comenzile și funcțiile ar trebui să vă fie destul de familiare. 

 Faceți clic pe fila Calendar și apoi pe +Eveniment nou. 

 Parcurgeți și completați formularul cu detaliile întâlnirii, inclusiv participanții și locația. 

 Utilizați instrumentul ASISTENT PROGRAMĂRI pentru a verifica posibilele conflicte între rezervările deja 

existente în calendarele participanților. 

 Presupunând că va fi vorba de o conferință video Lync, faceți clic pe butonul Întâlnire online. 

 Aceasta va genera un hyperlink al întâlnirii, pe care-l veți trimite participanților prin poșta electronică cu ajutorul 

Outlook. Pentru aceasta este suficient să faceți clic pe butonul TRIMITEȚI, aflat în antetul ferestrei. 

 Destinatarii acestui e-mail, dacă vor face clic pe acest hyperlink, vor lansa Lync sau vor putea să utilizeze insertul 

Lync Web App. Astfel participanții vor avea posibilitatea de a se asocia întâlnirii și dacă utilizează Lync (instalat 

pe computer) vor putea să partajeze tabla albă, să urmărească sau să conducă o prezentare PowerPoint, să 

partajeze desktopul sau un anumit program, respectiv să participe la un sondaj ori la o sesiune de întrebări și 

răspunsuri. Vor putea, de asemenea, să ia notițe în timpul întâlnirii sau să o înregistreze. 

 Oricine poate participa la o astfel de întâlnire, chiar și persoane din afara instituției dvs.,  persoane care nu au 

Lync instalat. Acestea vor fi direcționate automat, către clientul Lync Web App alături de instrucțiunile necesare. 

 

3. Utilizarea programatorului Lync Web Scheduler 

 Aceasta este o alternativă la programarea întâlnirilor, făcută cu ajutorul Outlook sau Outlook Web App. 

 Accesați meniul Setări, apoi Setări Office 365, și selectați Software (secțiunea Lync dacă nu e deja selectată). 

 Aveți acum opțiunea de a lansa Lync Web Scheduler urmând linkul corespunzător. Ecranul arată astfel: 
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 Completând detaliile necesare, finalizați configurarea întâlnirii și obțineți linkul necesar asocierii pe care-l veți 

trimite participanților. 

 Sumarul întâlnirilor dvs. va apare pe ecran în felul următor: 

 

 Tot ce au de făcut invitații pentru a se alătura întâlnirii, este să facă un clic pe acest link. 

 Lync va fi încărcat pentru ei, fie utilizând versiunea instalată pe computerele lor, fie în varianta Lync Web App. 

Această ultimă variantă va avea însă funcționalități ceva mai reduse comparativ cu versiunea instalată. 

 

4.  Utilizarea Lync și a mesageriei instant pentru întâlniri 

 Când se apropie momentul începerii unei întâlniri pe care ați programat-o, invitații fac clic pe linkul primit și se 

asociază întâlnirii. 

 Fereastra întâlnirii va fi încărcată de către Lync Office 365. Principalele funcții sunt localizate în partea stângă jos 

a acesteia (IM, conținutul prezentabil, lista participanților și diverse acțiuni). 

 Există un meniu suplimentar ( … ) în dreapta jos care conține Opțiuni pentru întâlnirea Lync, comanda Sfârșit 

întâlnire, funcția Ajutor Lync etc. 

 Puteți trimite mesaje instantanee (IM) participanților, în timpul întâlnirii. Aceste mesaje, însă, vor fi trimise 

tuturor participanților – nu aveți posibilitatea de a trimite mesaje private. Deplasați cursorul mausului deasupra 

primului buton din stânga jos pentru a deschide o fereastră IM. Tastați mesajul dvs. și apoi apăsați Enter pentru 

a-l expedia. Dacă vreți să deschideți fereastra, cu caracter permanent, faceți clic pe același buton. 
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5. Alte funcții și instrumente în Lync Office 365 care vă pot fi de ajutor 

în întâlnirile dumneavoastră 

 Deplasați cursorul mausului deasupra butonului receptor/microfon pentru a accesa meniul cu controale audio și 

tastatura telefonică. Din fila DISPOZITIVE: puteți regla volumul sau opri/porni microfonul (clic pe buton). 

 Dacă aveți o cameră web, conectată și configurată, puteți alege să partajați conținutul ei video cu participanții la 

întâlnire, transformând Lync într-o experiență aidoma unei întâlniri față în față. Deplasați cursorul mausului 

deasupra butonului cameră video pentru examinare (eventual repoziționarea camerei) și apăsați pe butonul 

Pornire video dacă doriți să partajați conținutul video pe care tocmai l-ați examinat. 

 Butonul care are ca pictogramă un monitor vă permite partajarea de conținut și controlul prezentării dacă este 

cazul. Controlul prezentării poate fi predat și altor participanți la întâlnire. Fereastra unei întâlniri Lync arată 

similar cu cea de mai jos: 

 Dacă sunteți prezentator în cadrul unei întâlniri, puteți partaja conținut cu ceilalți participanți utilizând acest 

meniu. Din fila PREZENT puteți selecta tipul de conținut pe care doriți să-l partajați – desktopul dispozitivului 

dvs., un program deschis, o prezentare PowerPoint, o tablă albă pe care să poată scrie sau desena toți 

participanții, un sondaj (vot)sau o sesiune de întrebări și răspunsuri. 

 Utilizați fila ONENOTE pentru a accesa blocnotesuri OneNote partajate de utilizatorii Lync 2013 în cadrul 

prezentării, și fila ATAȘĂRI pentru a le trimite fișiere pe care aceștia să le poată descărca pe dispozitivele lor. 

 Dacă sunteți prezentator puteți utiliza butonul din extrema dreaptă pentru a gestiona privilegiile fiecăruia dintre 

participanții la întâlnire. 

 În fila Participanți veți vedea în grupuri separate participanții și respectiv prezentatorii din întâlnirea curentă. În 

dreptul fiecărui participant veți vedea pictograme care indică statusul componentelor lor IM, audio, video și de 

partajare. 
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 Pentru a schimba privilegiile unui participant, faceți clic dreapta pe numele său și veți putea astfel accesa meniul 

contextual aferent. Din acesta puteți alege să-i opriți/porniți microfonul, să-l eliminați din întâlnire, să-l 

promovați în rolul de prezentator sau să-i acordați statusul de participant. 

 Meniul din dreapta jos ( … ) vă oferă acces la câteva opțiuni mai avansate pe care le puteți explora dar de care 

nu trebuie să vă preocupați prea mult pentru moment. 

 Din acest meniu, Ajutor Lync vă oferă îndrumări privind utilizarea Lync și vă oferă răspunsuri la întrebările pe 

care le-ați putea avea legat de diferitele funcții disponibile în cadrul întâlnirilor. 

 În colțul din dreapta jos se află și butonul Selectare aspect care vă permite să alegeți unul dintre aspectele 

Vizualizare conținut, Vizualizare vorbitor, Vizualizare compactă, în funcție de preferințele dumneavoastră. 

Aspectul se referă la modul în care sunt afișate fotografiile sau componenta video a participanților la întâlnire. 

 Iată mai jos fereastra unei întâlniri via Lync Web App pentru comparație cu cea din Lync. Puteți observa câteva 

diferențe relativ minore, în special absența meniului ( … ) în dreapta jos și existența unor opțiuni în colțul din 

dreapta sus. 

 Pictograma în formă de mână aflată în dreapta sus are rolul de a comuta între modurile de navigare Atingere și 

respectiv Maus. Modul implicit este selectat în funcție de dispozitivul pe care îl utilizați. 

 

Acum sunteți pregătiți să participați la prima dvs. întâlnire. Ce ar fi să programați o întâlnire de test cu câțiva dintre 

colegii dvs. astfel încât să aveți prilejul de a încerca funcțiile disponibile și de a descoperi cum vă pot folosi în activitatea 

dvs. întâlnirile Lync. 
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Scenariu Utilizator – Programarea unei întâlniri Lync 

pentru o recapitulare generală 

Lync Office 365 este un instrument extraordinar pentru activități cu elevii într-un mediu securizat, pentru a extinde 

procesul educațional dincolo de orele de la clasă, fie în situații de grup (până la 250 de participanți) fie în cele unu-la-

unu. 

 Utilizați Lync pentru a lucra cu elevii pe un anumit fișier, partajându-vă desktopul. 

 Activați componentele audio și video pentru o experiență mai plenară. 

 Partajați resursele în timp real. 

 Scrieți sau desenați direct pe diapozitive pentru a îmbunătății explicațiile și procesul de învățare. 

 Utilizați funcția Vot pentru a testa gradul de implicare al elevilor în activitatea curentă. 

 Interacționați cu elevii, scriind sau desenând pe tabla albă partajată. 

 Înregistrați întâlnirile Lync pentru a le putea folosi ulterior ca material de referință. Condiția pentru a putea face 

o înregistrare, este utilizarea variantei de Lync instalată local (înregistrarea este indisponibilă în Lync Web App). 

Deoarece perioada tezelor este aproape, doamna Luchian Luminița a decis să înceapă se țină câteva sesiuni de 

recapitulare cu elevii, folosind întâlnirile video din Lync. Ea știe că elevii săi știu să încarce Lync Web App indiferent de 

sistemele de operare și browserele web pe care le utilizează. Pentru aceasta: 

 Se conectează la Office 365 și face clic pe fila Persoane, aflată în meniul principal Office 365, pentru a accesa 

contactele ei. 

 Pentru că anterior, Luminița, a creat un grup pentru clasa a IX-a – Chimie, îi va fi foarte ușor să-l găsească în 

secțiunea Grupuri din meniul afla în partea stângă a paginii. 

Face clic pe grupul 9-Chimie, acesta se încarcă iar Luminița poate vedea acum toți membrii acestui grup: 

 Imediat sub numele grupului, în meniul ( … ), face clic pe Calendar și apoi pe +Nou pentru a programa o 

întâlnire, direct din calendarul grupului. Aici ea completează detaliile întâlnirii. 
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 Pentru a verifica ce perioadă este disponibilă pentru toți participanții, ea face clic pe ASISTENT PROGRAMĂRI 

aflat în antetul ferestrei de programare a întâlnirilor. Aici ea poate vedea care este perioada în care grupul nu 

are deja programate alte activități. 

 După ce introduce toate detaliile întâlnirii și selectează opțiunea Întâlnire online, ecranul Luminiței ar trebui să 

arate similar celui de mai jos: 

 Luminița observă că Office 365 a generat automat un hyperlink către întâlnire. 

 Face clic pe TRIMITEȚI și astfel o notificare este trimisă tuturor membrilor grupului. 

 Ea copiază linkul astfel încât să-l poată publica și în fluxul de știri al grupului de pe SharePoint al elevilor de la 

profilul Chimie. 

 Ea poate să adauge întâlnirea și în calendarul grupului Elevii profilului Chimie de pe SharePoint. 

 Elevi săi vor primi un e-mail cu linkul pentru asocierea la întâlnire, pe care o vor vedea și în calendarul lor, dacă 

acceptă invitația primită. Ea va fi vizibilă și în fluxul lor de știri SharePoint. 
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Maria Popescu lucrează în Office 365 de acasă. Acum se ocupă de recapitularea finală înainte de teză. Primește o 

notificare de sosire a unui mesaj de poștă electronică și ca urmare verifică Outlook. Aici găsește notificarea pentru 

întâlnirea Lync, trimisă de profesoara sa. Ecranul ei arată similar acestuia: 

 Outlook verifică automat dacă există conflicte cu evenimentele deja programate, aflate în calendarul Mariei. 

Pentru că nu există astfel de conflicte, Maria acceptă invitația și verifică calendarul în care costată că întâlnirea a 

fost deja introdusă. 

 Face dublu clic pe numele întâlnirii din calendarul său și deschide astfel o fereastră cu detaliile acesteia. 

Observă că există configurată și o alarmă pentru a-i reaminti la momentul oportun de iminența întâlnirii. 

 Ea se bucură de această oportunitate pentru că-și va putea clarifica unele noțiuni insuficient înțelese. Începe 

acum să-și noteze întrebările pe care le va pune doamnei profesoare Luchian în timpul întâlnirii. 

Între timp dna Luchian vede că încep să-i sosească mesaje de poștă de electronică în Outlook Office 365 de la elevii care 

au primit invitația. Ea deschide Outlook Web App. 

 Observă că Gabriela Kölcsei a refuzat întâlnirea de recapitulare fără să adauge un mesaj în care să explice motivele 

acestui refuz. Încă doi alți elevi au refuzat invitația. 

 Ea le-a trimis câte un e-mail întrebându-i despre motivele pentru care au refuzat invitația, având în vedere că 

această recapitulare este o parte importantă a sprijinului cerut de reprezentanții elevilor în consiliul administrativ. 

Cererea a fost făcută ca urmare a unui sondaj realizat cu instrumentul Anchetă Excel. 

Luminița Luchian începe acum să-și facă un plan de recapitulare și se apucă să strângă materialele didactice de care va 

avea nevoie în timpul întâlnirii. 

 Elevii au fost anunțați cu toții despre această întâlnire de recapitulare, prin diferite mijloace, astfel că acum sunt 

conștienți de oportunitatea pe care o au. 

 Luminița publică detaliile sesiunii recapitulative pe care o va susține online, pe calendarul public al școlii precum 

și pe site-ul web al acesteia astfel încât și părinții să aibă cunoștință de existența ei. 
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Scenariu utilizator – Recapitulare generală pentru elevi 

Dan Rusu a absentat de la școală timp de șase săptămâni pentru că și-a rupt piciorul la un meci de fotbal. El este destul 

de îngrijorat de această absență îndelungată, și acum în săptămâna de dinaintea tezelor utilizează intens Office 365 

pentru a intra în legătură cu colegii și profesorii cu speranța de a recupera lecțiile pierdute. 

 El observă un e-mail cu o invitație de participare la o întâlnire, primit de la profesoara sa de Chimie, dna 

Luchian, având ca scop o sesiune recapitulativă video.  

 El face clic pe ACCEPTAȚI, și astfel detaliile sunt introduse 

automat în calendarul său. Din fericire nu există nici un conflict 

cu evenimentele existente deja în calendarul propriu. 

 El observă că majoritatea colegilor lui de clasă au acceptat deja 

invitația și asta înseamnă vă vor participa.  

În seara sesiunii recapitulative, Dan se conectează la Office 365 și 

navighează la calendarul său din Outlook Web App. 

 Face clic pe evenimentul din calendar și astfel deschide o 

fereastră cu detaliile întâlnirii. 

 Face clic pe pictograma PARTICIPAȚI (are forma globului pământesc) și deschide Lync Web App. 

 El are timp pentru o discuție scurtă cu colegii săi de clasă prin mesageria instant (IM), chiar și o scurtă 

întrevedere video cu câțiva dintre ei,  înaintea începerii sesiunii. 

 Dna Luchian conduce o prezentare făcută în PowerPoint iar elevii pun întrebări utilizând IM. 

 Ea folosește mici sondaje pentru a  se asigura că elevii săi sunt atenți la ceea ce este prezentat. Ea pune din când 

în când și câte o întrebare, utilizând IM și are posibilitatea de a face adnotări în prezentarea sa PowerPoint, 

pentru elevi. 



 

 
              14 

Utilizarea Lync și IM în procesele 

de predare și învățare 

 Luminița partajează desktopul ei cu participanții pentru a le arăta un scurt material video și le oferă câte un 

comentariu legat de ceea ce urmăresc. Folosește din nou un sondaj pentru a vedea dacă elevii au înțeles 

materialul pe care l-au vizionat. 

 Dan are acum posibilitatea să participe la această sesiune recapitulativă și poate pune întrebările pe care le-ar fi 

pus dacă nu ar fi fost absent. Colegii săi de clasă au dat și ei răspunsuri întrebărilor puse de el prin IM. 

 Profesoara lor este foarte încântată de acest tip de învățare, asistată de elevi, din timpul recapitulării făcute prin 

Lync. Toți și-au putut folosi camerele web, ceea ce a făcut activitatea mult mai distractivă. 

 Recapitularea s-a încheiat cu o scurtă lucrare de control, pregătită anterior de Luminița, redactată în Word și 

livrată ca și atașament. Elevi au descărcat-o și au promis să o returneze după rezolvare în vederea unui feedback 

din partea profesoarei. 

 După ce dna Luchian a părăsit întâlnirea, câțiva elevi au rămas online și s-au folosit de IM pentru a rezolva 

exercițiile din lucrarea de control, împreună. 

 Înainte să termine de rezolvat lucrarea, au primit un IM din partea profesoarei prin care au fost anunțați că 

prezentările PowerPoint și alte fișiere sunt disponibile pe site-ul SharePoint al clasei. 

Dan este mult mai liniștit acum, după această sesiune recapitulativă, pentru că simte că s-a reconectat cu colegii de 

clasă și cu învățătura. Acum speră că va trece cu bine de perioada tezelor, în special la cea de la Chimie. 

Utilizarea Lync pentru întâlnirile online dintre elevi și profesori, încurajează următoarele: 

 Învățarea asistată de elevi. 

 O familiarizare mai profundă cu resursele de învățare și și activitățile didactice. 

 Elevi încep să-și controleze propriul proces educativ. 

 O mai bună interacțiune între colegi. 

 Contacte în afara clasei și învățarea într-un mediu securizat și controlat. 

  



 

 
              15 

Utilizarea Lync și IM în procesele 

de predare și învățare 

Scenariu utilizator: Utilizarea unei întâlniri Lync pentru 

dezvoltarea profesională cadrelor didactice 

În calitatea dvs. de cadru didactic, Lync vă poate oferii experiența de a fi împreună cu colegii în același loc și în același 

timp. 

 În lista de contacte, fiecare dintre colegii dvs. are câte un indicator de prezență sub forma unei lini verticale în 

stânga pozei. În funcție de culoare, această linie vă arată dacă este disponibil online sau este plecat ori ocupat. 

 Puteți să le predați colegilor, controlul asupra desktopului dvs. pentru a vă ajuta în diverse situații cum ar fi 

ajutorul în instalare unui program sau întreținerea efectuată de către colegii de la departamentul IT. 

 Dacă partajați cu echipa de proiect o prezentare PowerPoint la care lucrați, colegii pot face adnotări pe 

diapozitivele dvs. cu sugestii de completare sau îmbunătățire. 

 Oportunitățile de dezvoltare profesională cresc pe măsură ce întâlnirile virtuale și prezentările sunt mai ușor de 

aranjat iar participarea este extinsă. 

 

Dl Moroșan a citit despre câteva activități  extraordinare de dezvoltare profesională pentru profesori, realizate cu 

ajutorul videoconferințelor și ca urmare a decis că ar dori să încerce câteva, utilizând Lync Office 365 cu colegii săi. 

Unul dintre colegii săi din altă școală, cu care se află în relații foarte bune, este expert în utilizarea tehnologiei la clasă. El 

vede un beneficiu enorm pentru colegi săi, în utilizarea Lync pentru sesiunile de formare. 

Domeniul Office 365 al scolii sale, a fost configurat ca să accepte utilizatori externi în conferințele Lync. Dl Moroșan se 

conectează la Office 365 și configurează o întâlnire folosindu-se de calendar, trimițând un email pentru a-și anunța 

colegii și pe prietenul său Victor Figueroa, cel care va susține sesiunea de formare. 

 Sesiunea de formare va începe odată ce fiecare dintre participanții confirmați va face clic pe linkul primit prin 

e-mail. Dl Figueroa va susține o prezentare PowerPoint precum și un material video pe desktopul său pe care-l 

va partaja cu participanții. 

 Butoanele pentru controlul diferitelor tipuri de materiale prezentate, se află toate în stânga jos a ferestrei de 

întâlnire Lync. 

 La sfârșitul întâlnirii, Dl Figueroa folosește o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru a răspunde la întrebările 

participanților, într-o formă structurată. Aceasta blochează automat IM până la încheierea ei. 

 Pe măsură ce sosesc întrebările de la participanți, Dl Figueroa poate răspunde imediat, dedesubtul fiecăreia 

dintre ele. 

 Sesiunea de întrebări și răspunsuri este înregistrată și va fi pusă la dispoziția participanților împreună cu restul 

materialelor folosite în cadrul sesiunii de formare. 

 Dl Moroșan încheie întâlnirea utilizând funcția Vot pentru a lansa un sondaj prin care să primească feedback de 

la colegii săi despre întâlnirea Lync și despre activitatea de dezvoltare profesională la care au participat. 

 

Utilizarea Lync pentru aducerea unor experți din afara școlii care să lucreze împreună cu profesorii și elevii este un 

beneficiu major în dezvoltarea profesională și pentru activitățile de formare. 
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Scenariu utilizator: Utilizarea IM pentru conectare și 

oferirea de ajutor elevilor 

Gheorghe Herscovici este la profilul Chimie. Profesoara lui este dna Luchian Luminița care a prezentat deja elevilor săi 

modul de utilizare a platformei școlare Office 365. 

Ea și-a încurajat elevii să utilizeze caracteristicile de comunicație din Office 365 pentru a se conecta între ei și pentru a 

colabora cât de mult este posibil. 

Clasa lui Ghiță Herscovici trebuie să returneze lucrările de control, primite în sesiunea recapitulativă, rezolvate, până 

mâine. El nu a putut participa la sesiunea de recapitulare iar acum constată că este prea târziu să ceară ajutor dnei 

Luchian la școală așa că apelează la IM, direct din lista sa cu contacte, în speranța că-l vor putea ajuta colegii. 

Deoarece este deja conectat la Office 365, navighează la contactele sale făcând clic pe fila Persoane din meniul principal 

al Office 365, pentru a-și căuta prietenii. 

 

 El începe să tasteze numele Andreei Marusinsky în caseta de căutare și face clic pe pictograma găsire. 

 Detaliile Andreei apar pe ecranul său sub forma unei cărți de vizită în miniatură și el observă că ea este 

disponibilă pentru mesaje instant. Ecranul lui arată astfel: 

 Bara verticală verde din partea stângă a pozei Andreei, indică faptul că este disponibilă online. 

 Statusul ei este afișat și sub formă de text sub numele ei în cartea de vizită miniaturală (Disponibil). 
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 Ghiță face clic pe pictograma IM și se deschide o nouă fereastră în care el poate tasta mesajul său și iniția astfel 

o conversație. Fereastra sa arată precum cea de mai jos: 

 Fereastra de conversație IM afișează acum conversația dintre ei. 

 Ghiță poate căuta și alți colegi ba chiar și profesoara de Chimie, pentru a verifica dacă sunt online. 

 Începe să tasteze numele dnei Luchian în caseta de căutare din fila Persoane și astfel îi accesează cartea sa de 

vizită în miniatură. 

 Observă că dna profesoară este disponibilă online și îi trimite un IM.  

 Dna Luchian primește mesajul lui Ghiță și aceasta este notificată de faptul că Ghiță încearcă să o contacteze prin 

IM, ea poate să ignore tentativa de apelare făcând clic pe ignorare.  

 Ea alege să accepte, făcând un clic pe notificare și deschizând astfel fereastra de conversație IM.  
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 El reușește să obțină de la profesoara sa de Chimie, ajutorul de care avea nevoie ca să-și poată continua 

pregătirea. 

 Aceasta se poate întâmpla oricând cei doi participanți sunt conectați la platforma Office 365 a școlii. 

 Dna Luchian este foarte amabilă și dorește să-și ajute elevii făcându-se disponibilă online chiar și după 

terminarea programului de la școală, atunci când știe că elevii săi se pregătesc pentru teză. 

 IM este o modalitate ușoară și eficientă de a oferi sprijin elevilor în afara orelor de la școală. 

 

 IM este o modalitate securizată prin care elevi și profesorii pot comunica unii cu alții, totul petrecându-se pe platforma 

Office 365 a instituției. Nu este nevoie de utilizarea rețelelor sociale sau a serviciilor de e-mail externe pentru 

comunicarea dintre utilizatorii instituției. 

 

 

 

 

 


