
 
INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z PLATFORMY SZKOLENIOWEJ CLICK MEETING 

1. Szkolenie „Mediacje – przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora” odbywać się będzie 

za pośrednictwem platformy szkoleniowej Click Meeting. 

 

2. W pierwszej kolejności w przyszłym tygodniu otrzymają Państwo maila wygenerowanego                     

z wyżej wskazanej platformy z zaproszeniem na zajęcia.  

 

3. W zaproszeniu wskazana będzie data wydarzenia wraz z godziną rozpoczęcia, link                                 

do szkolenia oraz hasło.  

 

4. Pod zaproszeniem będą znajdować się trzy opcje:  

a) AKCEPTUJ  → proszę o kliknięcie w ten przycisk 

b) ODRZUĆ 

c) BYĆ MOŻE  

5. Po kliknięciu przez Państwa opcji „AKCEPTUJ”, system automatycznie powiadomi organizatora, 

iż zaproszenie do Państwa dotarło oraz, że potwierdzili Państwo swój udział w szkoleniu. 

Akceptować zaproszenie można w każdym czasie, jednak najlepiej zrobić to niezwłocznie, 

tak abyśmy wiedzieli z kim z Państwa mamy się ewentualnie kontaktować telefonicznie w celu 

potwierdzenia.  

 

6. W dniu szkolenia należy kliknąć w link, który będzie znajdować się w zaproszeniu. Zostaną 

Państwo przekierowani do strony Click Meeting, gdzie trzeba będzie podać swoje imię i adres 

e-mail oraz hasło podane w zaproszeniu. 

 

7. O wskazanej godzinie rozpocznie się szkolenie. Wcześniej przed godziną 9:00 na stronie 

wyświetli się Państwu zegar, odliczający czas do startu zajęć.  

 

8. Szkolenie będzie przebiegać zgodnie z otrzymanym harmonogramem.  

 

9. Logują się Państwo tylko raz, prowadzący będą się cyklicznie zmieniać. Gdyby tak się 

zdarzyło, że ktoś z Państwa zostanie w trakcie szkolenia wylogowany, proszę                       

o ponowne kliknięcie w otrzymany w zaproszeniu link. 

 

10. Zapraszam do obejrzenia krótkiego tutorialu pokazującego, jak zalogować się na szkolenie                   

na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=ZFWhNh2KHro 

 

11. Opcja mikrofonu jest dostępna dla Państwa po włączeniu jej przez prowadzącego szkolenie. 

Wykładowca będzie mógł Państwu wyświetlić prezentację czy też zamienić Państwa ekran                      

w tablicę – w tym zakresie nie będą musieli Państwo nic uruchamiać, wszystkim zajmuje się 

prowadzący.  

 

12. Opcją kamery zarządzają Państwo samodzielnie – w zależności od Państwa preferencji można 

ją włączyć lub wyłączyć. Wykładowca zawsze będzie dla Państwa widoczny i słyszalny.  

 

13. Przez całe szkolenie dostępne jest dla Państwa okienko czatu – gdyby pojawiły się 

jakiekolwiek problemy techniczne proszę o wiadomość właśnie w tym czacie lub też kontakt 

telefoniczny pod numerem 501-290-252.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFWhNh2KHro

