ΟΔΗΓΙΕΣ Zoom live ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
1. Για τα ψηφιακά μαθήματα, χρησιμοποιούμε το ZOOM, στο οποίο μπορείτε να
έχετε πρόσβαση, κατεβάζοντας και ανοίγοντας την εφαρμογή του κάνοντας
Sign In μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του. Αν χρησιμοποιείτε την
εφαρμογή του, σιγουρευτείτε ότι το έχετε εγκαταστήσει σε οποιαδήποτε
συσκευή σκοπεύετε να χρησιμοποιείτε για να κάνετε τα μαθήματα.
2. Κάντε register, με τον λογαριασμό που έχετε δημιουργήσει, στο/στα
μαθήματα τουλάχιστον 15 λεπτά νωρίτερα, πατώντας το/α αντίστοιχα/α
link που σας ενδιαφέρει να παρακολουθήσετε, για να εξασφαλίσετε τη
συμμετοχή σας .
3. Μέσα στο mail κα βρείτε την επιλογή ¨click here to join¨ η όποια και
σας οδηγεί στο μάθημα.
4. Για την βέλτιστη ποιότητα κάντε mute τα μικρόφωνα σας όταν εισέλθετε
στο μάθημα.
Εφόσον χρειαστεί θα σας παρέχουμε παραπάνω τεχνικές λεπτομέρειες κατά
μετά το πέρας της 1ης εβδομάδας μαθημάτων.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση που αφορά τα μαθήματα στην
πλατφόρμα του Zoom επικοινωνήστε μαζί μας.
Παρακάτω κα βρείτε ένα παράδειγμα των βημάτων της διαδικασίας με εικόνες.
Σημειώστε ότι αφορά σταθερούς υπολογιστές ή laptop και ενδέχεται να
υπάρχουν διαφορές στην απεικόνιση ανάλογα με ποια έκδοση του Zoom
διαθέτετε.
Κάθε εβδομάδα στην καρτέλα: «αρχείο» / “files” θα βρείτε το αρχείο “EYS Online StudioZoom links, date”, όπου αναγράφονται οι σύνδεσμοι zoom της τρέχουσας εβδομάδας.
Το group είναι ιδιωτικό και αποκτάτε πρόσβαση κατόπιν αιτήματος στην σελίδα
του.

Κάνετε κλικ στο link του μαθήματος που θέλετε να παρακολουθήσετε.
(π.χ. Κυριακή 12/4 Vinyasa Krama (Marina) 11:00-12:30)
Από το αρχείο του γκρουπ:

Αυτό θα σας οδηγήσει στη σελίδα του Zoom στην οποία μπορείτε να δημιουργήσετε
τον προσωπικό σας λογαριασμό. (εάν το έχετε ήδη κάνει συμπληρώνετε τα
στοιχεία του λογαριασμού σας)

Εφόσον έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία του λογαριασμού σας πατάτε το κουμπί
register ολοκληρώνοντας έτσι την αποστολή του αιτήματος για το συγκεκριμένο
μάθημα. Δε χρειάζεται να περιμένετε έγκριση για να ξεκινήσετε το μάθημα.

Θα σας εμφανιστεί ένα email από το EYS Online με επικεφαλίδα το μάθημα της επιλογής
σας.

Μέσα στο mail κα βρείτε την επιλογή “Click here to join” η οποία κα σας οδηγήσει
στο μάθημα.

Ευχαριστούμε πολύ και καλές πρακτικές!

