
2020 ©ΕΙΔΑΣ  – Πρόγραμμα 1ου Συστημικού Συμποσίου 2021 

 

1ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ 8-9/1/2021 

Συμμετέχουν τα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου ΕΙΔΑΣ, επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής 

υγείας, σύμβουλοι, coaches & mentors, εκπαιδευτικοί, στελέχη επιχειρήσεων σπουδαστές 

της Συστημικής Αναπαράστασης, μελετητές και ενδιαφερόμενοι στη συστημική σκέψη και 

τα ανθρώπινα συστήματα. Το 1ο Συστημικό Συμπόσιο ΕΙΔΑΣ έχει ελεύθερη συμμετοχή, χάρις 

στην αφιλοκερδή παρουσία των διακεκριμένων ομιλητών & τους χορηγούς του ΕΙΔΑΣ. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΛΕ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΖΟΟΜ 

Η συμμετοχή είναι διαδικτυακή, μέσω ΖΟΟΜ, με PC, LAPTOP ή iPAD. Για τη σύνδεση του 

συμμετέχοντα με το Συμπόσιο, χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ZOOM Meeting ID και Passcode, 

παρακάτω. Η κράτηση θέσης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΔΑΣ στο σύνδεσμο 

ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2021 - Πληροφορίες - ΕΙΔΑΣ Συστημικό Ινστιτούτο-Δίκτυο (eidas.institute  

(https://eidas.institute/symposium-2021/) και από το Facebook  https://fb.me/e/Ygw25CHS 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμποσίου, η κάμερα και το μικρόφωνο του 

συμμετέχοντα είναι κλειστά. Οι ερωτήσεις προς τους ομιλητές απευθύνονται γραπτά (στο 

Chat) και υποβάλλονται από το συντονιστή κάθε θεματικής ενότητας. 

 

• Παρακαλούμε θυμηθείτε… 

Να συνδεθείτε το αργότερο πέντε λεπτά νωρίτερα από την ώρα έναρξης κάθε 

ενότητας, κάνοντας χρήση των παρακάτω κωδικών ΖΟΟΜ 

 

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 17:50 

Meeting ID: 892 8909 9788  Passcode: 342704  / ή μέσω browser στο link εδώ: 

https://us02web.zoom.us/j/89289099788?pwd=MjlrTjlocHpNVHlMdkhSMmp0QWR5QT09 

 

• ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 09:50 (πρωί) και 13:50 (απόγευμα) 

Meeting ID: 835 8833 6725 Passcode: 397973  / ή μέσω browser στο link εδώ: 

https://us02web.zoom.us/j/83588336725?pwd=am1YWXF0dERQQUdraHp4blBpZndCUT09 
 

 

Συμβουλές Καλής Εμπειρίας Τηλε-διάσκεψης 

Να έχετε πρώτα εγκαταστήσει την πλατφόρμα Ζoom, κατεβάζοντάς την από εδώ 

Να έχετε ένα ήσυχο χώρο που δεν θα σας διακόψουν στην διάρκεια της σύνδεσης. 

Αν έχετε ταχύτητα σύνδεσης μέχρι 28mbits, να μην απασχολεί το διαδίκτυο άλλο 

μέλος της οικογένειας. 

Να προτιμήσετε PC ή LAPTOP αντί για ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο. 

Να προτιμήσετε σύνδεση με καλώδιο ('LAN') αντί για Wi-Fi. 

Να φορέσετε ακουστικά. Βελτιώνουν πολύ την εμπειρία. 

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ! 
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