ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ 2022

Αν δεν έχετε ξαναχρησιμοποιήσει το Zoom, παρακαλούμε να δείτε περαιτέρω οδηγίες
εδώ. Δεν θα μπορέσουμε να σας παρέχουμε τεχνική βοήθεια στη διάρκεια του Συμποσίου.
Κάθε συμμετέχων έχει ατομική ευθύνη για να εξοικειωθεί με το Zoom.
Παρακαλούμε εξοικειωθείτε με τα εξής χαρακτηριστικά του Zoom, τα οποία θα
χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής μας συνάντησης.
•

Ενεργοποιείστε και απενεργοποιείστε το μικρόφωνό σας

•

Ξεκινήστε και σταματήστε το video σας

•

Ελέγξτε τι βλέπετε στην οθόνη σας (gallery view ή speaker view)

•

Τη λειτουργία chat

•

Βρείτε και ενεργοποιείστε το κουμπί της μετάφρασης (στην αγγλική γλώσσα)

•

Σηκώστε το χέρι σας

Αν υπάρξει συζήτηση: Συμβουλές για τον τρόπο συμμετοχής
Το μικρόφωνό σας θα παραμείνει απενεργοποιημένο εκτός αν χρειαστεί να μιλήσετε. Τα
μικρόφωνα όλων προκαθορισμένα θα απενεργοποιηθούν με το που εισέρχεστε στην πλατφόρμα.
Ο οικοδεσπότης (ΕΙΔΑΣ) θα μπορεί να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί το μικρόφωνο του κάθε
συμμετέχοντα.
•

Οι ερωτήσεις προς τον Εισηγητή υποβάλλονται γραπτά στο Chat

•

Ο Συντονιστής, που υποστηρίζει τον Εισηγητή, βλέπει τις ερωτήσεις και τις ομαδοποιεί.

•

Ο Συντονιστής υποβάλλει τα ερωτήματα στον Εισηγητή, ο οποίος και δίνει τις απαντήσεις.

•

Ο Εισηγητής μπορεί να προσκαλέσει τους συμμετέχοντες να μιλήσουν. Αν σας δοθεί η
ευκαιρία να μιλήσετε στη διάρκεια της συζήτησης :
I.
II.

Ενεργοποιείστε το μικρόφωνο (κάτω αριστερά στην οθόνη Zoom).
Συστηθείτε, λέγοντας απλά «Ονομάζομαι <το όνομά σας> από <την πόλη & χώρα>.

III.

Μιλήστε σύντομα και απλά, σεβόμενοι το χρόνο της συνάντησης.

Οδηγίες για να εγκαταστήσετε το Zoom και να συνδεθείτε σε μια Συνάντηση Zoom.
•

Κατεβάστε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας ή στο κινητό σας

•

Βρείτε το πιο πρόσφατο software για τον υπολογιστή σας ή το κινητό σας, μέσω του εξής
συνδέσμου > https://zoom.us/download#client_4meeting

•

Δείτε εδώ διάφορα video για εξοικείωση με το Zoom > https://learn-zoom.us/show-me
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Εγκαταστήσετε το Zoom πριν από την προκαθορισμένη συνάντηση
Επιτρέψτε να έχετε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή σας στην περίπτωση που πιστεύετε
ότι ίσως να χρειαστείτε βοήθεια.
Στην περίπτωση που θα συνδεθείτε με ένα υπολογιστή ή το κινητό σας
Ανοίξτε την εφαρμογή Zoom, που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας ή το tablet.
Στο μικρό παράθυρο που θα εμφανιστεί, επιλέγετε JOIN-IN και καταχωρείτε τον κωδικό
MeetingID που σας έχει σταλεί από το ΕΙΔΑΣ. Στη συνέχεια, σάς ζητείται να καταχωρήσετε
το Passcode. ΠΡΟΣΟΧΗ: αυτός ο αριθμός πρέπει να πληκτρολογηθεί (όχι copy & paste).
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ:
Πατήστε πάνω στο σύνδεσμο του Zoom (που σας έχουμε στείλει στο email σας)
Ένα καινούριο παράθυρο θα ανοίξει στη πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο κατόπιν
θα ανοίξει αυτόματα την εφαρμογή Zoom που έχετε εγκαταστήσει και θα σας οδηγήσει
στη συνάντηση. Ακολουθείστε τις οδηγίες.

ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΜΟΛΙΣ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ (ΕΝΤΟΣ ΖΟΟΜ)

I.

Πατήστε το εικονίδιο “Participants” (στην κάτω μπάρα της οθόνης Zoom)

II.

Θα ανοίξει δεξιά μια λευκή κάθετη στήλη με τα ονόματα των συμμετεχόντων

III.

Βάλτε το δείκτη σας πάνω από το όνομά σας κι επιλέξτε “Rename”

IV.

Πληκτρολογήστε το Όνομα και Επίθετό σας (ελληνικά) και πατήστε “OK”

V.

Την ίδια διαδικασία κάνετε για να γράψετε το όνομά σας στα Αγγλικά, για τις
συναντήσεις με τους αγγλόφωνους Εισηγητές μας.

•

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΘΟΥΝ

•

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ-ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

•

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΤΑΛΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

2ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΙΔΑΣ 8-9/1/2022
Συμμετέχουν τα μέλη του Ινστιτούτου-Δικτύου ΕΙΔΑΣ, οι επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου και της ψυχικής υγείας, σύμβουλοι, coaches & mentors, εκπαιδευτικοί, στελέχη
επιχειρήσεων, σπουδαστές της Συστημικής Αναπαράστασης, μελετητές και ενδιαφερόμενοι
για τη συστημική σκέψη και τα ανθρώπινα συστήματα. Το 2ο Συστημικό Συμπόσιο ΕΙΔΑΣ
έχει δικαίωμα συμμετοχής 50€ το οποίο καλύπτει την ετήσια συνδρομή 2022 στο ΕΙΔΑΣ.
Χάρις στην αφιλοκερδή παρουσία των διακεκριμένων ομιλητών και τους χορηγούς μας,
τα μέλη του Συμποσίου έχουν επιπλέον ΠΕΝΤΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (βλ. www.eidas.institute)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ONLINE 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, που θα σας αποστέλλονται μέσω email ανά ημέρα. Η κράτηση θέσης γίνεται
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΙΔΑΣ > https://eidas.institute/symposium-2022/ και από το
Facebook > https://www.facebook.com/eidas.institute/
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 επεξεργασμένες από το συντονιστή κάθε θεματικής ενότητας.
• Παρακαλούμε θυμηθείτε… Να συνδεθείτε το αργότερο πέντε λεπτά νωρίτερα από την
ώρα έναρξης κάθε ενότητας, κάνοντας χρήση των κωδικών ΖΟΟΜ, ως Μέλος.

• ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 09:45 (πρωί) και 14:45 (απόγευμα)
• ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΙΑΝ > ώρα σύνδεσης 09:45 (πρωί) και 14:15 (απόγευμα)

Συμβουλές Καλής Εμπειρίας Διαδικτυακής Συμμετοχής στο Συμπόσιο 2022
• Να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Ζoom, κατεβάζοντάς την από εδώ
• Να είστε σε χώρο που δεν θα σας διακόψουν στην διάρκεια του Συμποσίου.
• Αν έχετε ταχύτητα σύνδεσης μέχρι 28mbps, φροντίστε 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 μέσω Wi-Fi.
• Να φορέσετε ακουστικά. Βελτιώνουν πολύ την εμπειρία του ήχου σας.
• Πριν συνδεθείτε, κλείστε το Rooter και κάνετε επανεκκίνηση (για καλό Internet).
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
του Ελληνικού Ινστιτούτου Διερεύνησης Ανθρωπίνων Συστημάτων (ΕΙΔΑΣ)
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