
 
 

 

Breakout rooms 
  

 Opțiunea Breakout rooms este disponibilă doar pentru meeting-ul/ cursul organizat 

din Calendar, pe care o regăsiți în partea de sus a meniului, după deschiderea acestuia. 

 

 

 

 

Se poate selecta numărul de breakout rooms dorite, dar și modul de asignare a 

studențiilor ce poate fi automat sau manual. 
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1. Automat – în acest caz în funcție de numărul de Breakout rooms, se vor împărți 

studentii în mod egal. 

 

 

2. Manual – în acest caz se va crea inițial numărul de Breakout rooms dorit, apoi se vor 

asigna participantii în funcție de preferințe. 
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Pentru a vă alătura în cadrul unei săli de Breakout, duceți cursorul pe aceasta, apăsați 

pe cele trei puncte, apoi Join room. 

 

De asemenea, aveți opțiunea de renumire a sălii de Breakout și de închidere. 

 

 

Pentru a părăsi o sală de Breakout, apăsați butonul Return pentru a vă întoarce la 

meeting-ul inițial.  

 

 

 

Pentru a redenumi sălile, alegeți 

opțiunea Rename room 
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Pentru a trimite un mesaj tuturor sălilor de Breakout, în dreptul celor trei puncte din 

partea de sus, se regăsește opțiunea Make an announcement. 

 

În fereastra ce se va deschide, introduceți textul dorit, apoi vă va apărea confirmarea de 

trimitere a acestuia. 

 

 

 

 

Pentru a închide sălile de Breakout, apăsați butonul Close rooms. 

 



 
 

 

Pentru a recrea sălile de Breakout, în partea de sus, prin apăsarea celor trei puncte, 

regăsiți opțiunea Recreate rooms, ce vă va redirecționa către fereastra de început pentru a relua 

procesul. 
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Setările Breakout rooms se regăsesc în partea de sus, prin apăsarea celor trei puncte, 

apoi opțiunea Rooms settings: 

 

 

 

1. Automatically move participants to rooms – această setare este implicit activată, 

astfel studenții sunt automat adăugați în sălile de Breakout. În cazul în care aceasta este 

dezactivată, studentul va primi o notificare și va trebui să confirme adăugarea sa în cadrul 

acestora. 

 

2. Participants can return to the main meeting- această setare este implicit dezactivată, 

astfel studenții nu pot reveni în cadrul meeting-ului principal înainte de a fi închise sălile de 

Breakout. 
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