1. Τί είναι το ZOOM®;
Πρόκειται για μια διαδικτυακι πλατφόρμα μζςω τθσ οποίασ μποροφν να
πραγματοποιθκοφν απομακρυςμζνεσ ςυναντιςεισ (επαγγελματικοφ ι ιδιωτικοφ
χαρακτιρα), εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςε κατάλλθλα εξοπλιςμζνουσ χϊρουσ με
εκπαιδευτι εξ αποςτάςεωσ και διαδικτυακά ςεμινάρια ι μακιματα (webinar) με
δυνατότθτα μεγάλου αρικμοφ ςυμμετεχόντων. Χρθςιμοποιείται πλζον ευρφτατα ςτουσ
τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ υγείασ και των επιχειριςεων, αλλά και ςε επίπεδο ιδιωτικισ
επικοινωνίασ.

Με τθν πλατφόρμα αυτι (ι και ανάλογεσ) δίνεται θ δυνατότθτα διαδραςτικισ
επικοινωνίασ με ηωντανι εικόνα και ιχο υψθλισ ευκρίνειασ και ςε πραγματικό χρόνο,
εκμθδενίηοντασ τισ αποςτάςεισ και εξοικονομϊντασ χρόνο και δαπάνεσ.
2. Τί εξοπλιςμόσ απαιτείται για τη χρήςη του ΖΟΟΜ®;
Βαςικι προχπόκεςθ για τθ λειτουργία του ΖΟΟΜ® είναι θ ςφνδεςθ με το
διαδίκτυο, αςφρματθ ι ενςφρματθ. Η χριςθ τθσ πλατφόρμασ μπορεί να γίνει ςε
θλεκτρονικό υπολογιςτι (desktop ι laptop), tablet και κινθτό τθλζφωνο, με τθν
προχπόκεςθ ότι διακζτουν το απαραίτθτο λογιςμικό ι τθν εφαρμογι τθσ πλατφόρμασ
αντίςτοιχα και οπωςδιποτε διαδικτυακι κάμερα, θχεία και μικρόφωνο. Όλεσ οι ςφγχρονεσ
ςυςκευζσ διακζτουν ενςωματωμζνο (built-in) τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό ι ζχουν τθ
δυνατότθτα προςκικθσ με εφκολο και οικονομικό τρόπο (Plug and Play).
Ανάλογα με το χαρακτιρα τθσ ςυνάντθςθσ είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί
τθλεόραςθ ι προβολικό μθχάνθμα που μεταφζρουν τθν εικόνα μζςω του Η/Τ. Για τθν
προβολι χϊρων ςυναντιςεων με πολλοφσ ςυμμετζχοντεσ απαιτείται θ χριςθ ειδικισ
κάμερασ ανάλογα με τον αρικμό των ςυμμετεχόντων και τισ διαςτάςεισ του χϊρου.
3. Λογιςμικό ή εφαρμογή ΖΟΟΜ®
Για να μπορζςετε να ςυνδεκείτε ςε μία ςυνάντθςθ ωσ ςυμμετζχων κα πρζπει να προβείτε
ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
I.

Για χρήςη ςε ςταθερό ή φορητό υπολογιςτή
 Επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα https://zoom.us/.

 τθν αρχικι ςελίδα τθσ ZOOM® αναηθτιςτε ςτθν πάνω δεξιά γωνία τθν
επιλογι RESOURCES και από το αναδυόμενο μενοφ επιλζξτε Download Zoom Client.

 τθν νζα ςελίδα επιλζξτε DOWNLOAD ςτο Zoom Client for Meetings και ςτθ
ςυνζχεια επιλζξτε Εκτζλεςθ.

 Μετά τθν αυτόματθ εγκατάςταςθ του λογιςμικοφ ανοίγει το παράκυρο του
Zoom Cloud Meetings όπου επιλζγετε Sign In

 το νζο παράκυρο επιλζγετε κάτω δεξιά Sign Up Free προκειμζνου να
δθμιουργιςετε ΔΩΡΕΑΝ το δικό ςασ λογαριαςμό ΖΟΟΜ Basic. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε
να ςυμμετζχετε ςε όποια ςυνάντθςθ προςκλθκείτε ι να δθμιουργιςετε μια δικι ςασ
ςυνάντθςθ. Σο πακζτο Basic είναι επαρκζσ για ιδιωτικι χριςθ και για τισ δυνατότθτεσ που
παρζχει μπορείτε να επιςκεφτείτε τον ακόλουκο ςφνδεςμο https://zoom.us/pricing.

 Εάν ζχετε ιδθ δθμιουργιςει λογαριαςμό ςτο κινθτό τθλζφωνο ι ςτο tablet
ςασ, ειςάγετε τουσ κωδικοφσ ςασ για να μπείτε ςτθν πλατφόρμα.

II.

Για χρήςη ςε κινητό τηλζφωνο ή tablet

Για τισ ςυςκευζσ αυτζσ απαιτείται θ εγκατάςταςθ τθσ εφαρμογισ ZOOM Cloud
Meetings που διατίκεται ςε iOS (AppStore) και Android (Google Play).

 Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι (App) ςτο τθλζφωνο ι ςτο tablet ςασ.
 Ανοίξτε τθν εφαρμογι και επιλζξτε Sign Up για να δθμιουργιςετε το δικό
ςασ λογαριαςμό ι Sign In αν ζχει προθγθκεί θ δθμιουργία λογαριαςμοφ ςτον Η/Τ, οπότε
μπαίνετε με τουσ κωδικοφσ που ζχετε δθμιουργιςει.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Θ ΔΚΑΔΚΚΤΥΑΚΟ ΜΑΙΗΜΑ-ΣΕΜΚΝΑΡΚΟ
Για να ςυμμετζχετε ςε μία ςυνάντθςθ ι ζνα μάκθμα μζςω ΖΟΟΜ κα πρζπει να ςασ ςταλεί
από τον οργανωτι του ζνα μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, όπωσ ςτθν εικόνα που
ακολουκεί:

Για να ςυμμετζχετε υπάρχουν δφο επιλογζσ:
I.
Θ να πατιςετε απευκείασ το ςφνδεςμο που λάβατε
II.
Θ να χρθςιμοποιιςετε τον αναγνωριςτικό αρικμό (Meeting ID) και τον
κωδικό (Password) και να ειςζλκετε μζςω του δικοφ ςασ λογαριαςμοφ με τθν επιλογι Join a
Meeting. Οι κωδικοί ιςχφουν μόνο για μία ςυνάντθςθ ι μάκθμα και ςε κάκε νζο event οι
ζχοντεσ δικαίωμα ςυμμετοχισ κα λαμβάνουν καινοφρια πρόςκλθςθ.
Όςοι ςυνάδελφοι επιθυμοφν να λάβουν την πρόςκληςη του μαθήματοσ που θα
πραγματοποιηθεί 28.4.2020 θα πρζπει να αποςτείλουν αίτημα ςυμμετοχήσ ςτη
διεφθυνςη plastiki@otenet.gr ή info@hespras.gr μζχρι τισ 24 Απριλίου 2020.

Να ςημειωθεί ότι λόγω του καθοριςμζνου αριθμοφ ςυμμετεχόντων ςτην πλατφόρμα
(100 άτομα) θα τηρηθεί ςειρά προτεραιότητασ.

