DISCORD
INSTRUKCJA POŁĄCZENIA SIĘ Z SERWEREM SZKOŁY MUZYCZNEJ I
ST. W GOLENIOWIE PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW DO
POŁĄCZENIA SIĘ Z SERWEREM PIERWSZY RAZ

1. Wejść na stronę http://discordapp.com
2. Nacisnąć przycisk „Pobierz dla Windows”
3.

4. Wskazać miejsce na swoim komputerze gdzie plik ma być zapisany (jeśli
program nie wybierze sam miejsca docelowego).
5. Po pobraniu programu, zainstalować go na swoim komputerze, jeśli
instalacja nie rozpocznie się automatycznie, uruchomić program z
lokalizacji podanej wcześniej, KLIKAJĄC NA POBRANY PLIK.
6. Po zainstalowaniu się programu DISCORD, powinno otworzyć się okno
logowania, w oknie logowania należy wybrać „Zarejestruj się” (mała
informacja na niebiesko)
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7. Po naciśnięciu „Zarejestruj się”, zostaniemy przekierowani na stronę,
gdzie program poprosi nas o założenie konta. Pojawi się okno „Załóż
Konto”, gdzie należy podać następujące informacje:
a) Adres mailowy z którego Państwo korzystają
b) Nazwę użytkownika, Imię i nazwisko
c) Hasło do logowania
d) Następnie należy zaakceptować warunki korzystania z platformy
DISCORD i kliknąć przycisk „Kontynuuj”
e) Po pojawieniu się kolejnego okna należy potwierdzić „Nie jestem
robotem” i postępować według wskazówek.
8. W między czasie, na wskazaną wyżej skrzynkę mailową, powinna przyjść
informacja od adresata „Discord”, w którym należy potwierdzić adres
mailowy i to że chcemy korzystać z platformy „Discord”.
9. Jeśli program DISCORD nie uruchomi się należy go uruchomić klikając
ikonę DISCORD na pulpicie – jeśli została utworzona

lub wyszukać ją w systemie windows, klikając klawisz WINDOWS i następnie
wpisując nazwę programu DISCORD (wielkość liter nie ma znaczenia).

10.Gdy program DISCORD zostanie uruchomiony, należy w lewym górnym
roku kliknąć znak „+” (PLUS), w kolorze zielonym.
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11.Następnie należy wybrać opcję „Dołącz do serwera”
12.W polu wprowadź zaproszenie, należy wprowadzić zaproszenie które
zostanie państwu wysłane na adres mailowy, który podali państwo w
zgłoszeniu z prośbą o dostęp do platformy DISCORD wysyłając na adres na
naukazdalna@smgoleniow.pl wraz z informacjami na temat dziecka (Imię,
nazwisko, klasa – zajęcia grupowe, klasa instrumentu, nauczyciel
instrumentu).
13.Przesłane do Państwa zaproszenie będzie miało następującą postać:
http://discordapp.com/xxxxxxxxx,

Należy wkleić cały link przesłany droga mailową, podany powyżej link jest
przykładowy, państwa zaproszenie będzie wyglądało inaczej.
WAŻNE: Link z zaproszeniem jest ważny 24 godziny

14.Po wprowadzeniu zaproszenia i potwierdzeniu powinni państwo nad
znakiem „+” po lewej stronie u góry, zobaczyć serwer Szkoły Muzycznej
reprezentowany przez ikonkę pokazaną poniżej.

15.Należy na nią klikać.
16.Po prawej stronie ukażą się Państwu dostępne kanały i klasy

17.Na początku będą Państwo na kanale witamy, gdzie zobaczą państwo
informacje na temat serwera przedstawione poniżej

3|Strona

Opracował: G-DESIGN

B. Głowacki

Po nadaniu dziecku odpowiednich uprawnie, zobaczą Państwo po lewej
stronie klasy do których mają Państwo dostęp:

Na dole po lewej stronie w programie DISCORD, znajduje się ikonka
pomarańczowego wykrzyknika, jest to samouczek z którego mogą
państwo skorzystać.
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Instrukcja w postaci filmu, jak zacząć korzystać z DISCORD-a:
https://www.youtube.com/watch?v=yenigJamUlo

Goleniów dn. 7.05.2020 r.

Opracował: Bartosz Głowacki
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