»Izzivi vzgoje v globalni družbi«
Glede na to, da selimo kongres na splet - ZOOM,
vas pozivamo k sodelovanju, razumevanju, kreativnosti ter fleksibilnosti!

Z namenom, da ne bi vse predstavitve potekale v realnem času na spletu, ker bi to pomenilo, da bi
pred računalniki presedeli več kot 3 dni, vas pozivamo, da
Udeleženci se bomo na kongres z ogledom vsebin pripravili od doma (dostopne bodo 10 dni pred
kongresom), na kongresu pa bomo o vsebinah debatirali brez ponovnih prezentacij.
Brez skrbi, tule so natančnejša navodila:
1. Naložite si aplikacijo ZOOM: https://zoom.us/download
2. Odprite aplikacijo ZOOM, in sicer tako, da v spodnjem levem kotu svojega ekrana kliknete na
in začnete tipkati »ZOOM« ter kliknete na ponujeno možnost.
3. Zoom se vam odpre, kliknete na oranžni ikono »new meeting«.
4. Videli boste sebe na ekranu, ne snema se še. Bodite pozorni, da imate vključen svoj mikrofon
(in kamero).
5. Kliknite na »record«, snemanje se začne.
6. Pozdravite poslušalce in se predstavite, začnite s predstavitvijo.
7. V kolikor imate PPT (ali videe, fotografije), kliknete »share screen« in predstavite svoj PPT –
klikate naprej in razlagate, vse se snema. Poslušalci bodo cel ta čas videli vaš ekran.
8. Ko želite zaključiti z deljenjem vašega ekrana, kliknete »stop share«. Takrat bodo poslušalci
spet videli samo vas.
9. Poslovite se in kliknite »end« oz. »end meeting for all«.
10. Zoom začne sam 'konvertirati' posnetek in vas vpraša, kam ga želite shraniti, tako da si
izberite poljubno mapo, lahko kar vaše namizje. Pustite, da »konverta« – pretvori video in
ga potem posredujte nam.
Za snemanje lahko uporabite tudi drugo aplikacijo, npr. Powerpoint:
1. Oblikujte svoje drsnice v PPT.
2. Vrnite se na prvo drsnico, kliknite »Slide show«, nato »Record slide show« in nato »Record«.
Začne se odštevanje 3, 2, 1 in snemanje.

3.
4.
5.
6.

Izberete lahko, da se snema le vaš glas, lahko pa tudi video.
Sprehodite se po drsnicah in jih razlagajte.
POZOR: Takoj, ko po zadnji drsnici kliknete naprej, se snemanje ustavi!
Pritisnite escape (na tipkovnici), nato pa shranite datoteko na poljubno mesto.

• Posnetki naj bodo dolgi največ 15 minut.
•

Predlagamo, da najprej posnamete le 1 minuto svojega predavanja, ga shranite in si ga
ogledate. Če je vse OK, posnemite celo.

Če imate g-mail, posnetek najkasneje do 10.3.2021 naložite na naš drive in sicer tako, da najprej
odprete to povezavo:
https://drive.google.com/drive/folders/1xCLHU7LyF3i6OdvG3FaoXJRF1ZCxuSAE?usp=sharing

nato pa z desnim klikom miške kliknete v prazno in izberete »naloži datoteke« ter izberete svoj
posnetek. Nalaganje zna trajati nekaj časa, počakajte.
V kolikor g-maila nimate (in si ga za trenutek za ta namen ne morete 'izposoditi' od koga bližnjega)
ali vam dela težave, nam pišite na kongres@dvdds.si .
Lahko nam tudi pošljete preko We transfer – www.wetransfer.com
Za pomoč se lahko obrnete tudi na Marino Ristić: marina8ristic@gmail.com, 040 471 991.

V četrtek, 25. 3. 2021 in petek, 26. 3. 2021 vas bomo razporedili v različne sobe – sekcije – skupaj s
še dvema ali tremi prispevki.
Časa boste imeli 60 minut ali 90 minut, odvisno koliko prispevkov je skupaj v enem delu. Ta čas bo
namenjen diskusiji o prispevkih. V sobah ne boste ponovno predstavljali prispevkov, saj si jih bodo
udeleženci pogledali že pred kongresom. Ta čas je namenjen debati.
Natančen program (kdaj in s kom ste v sekciji, tudi kontakti) vam bomo poslali zelo kmalu. Imeli
boste dovolj časa, da se s kolegi iz sekcije dogovorite ali boste celoten ta čas porabile skupaj za
skupno diskusijo ali pa si ga boste razdelili po vrsti, najprej prvi in tako dalje…

Verjamemo, da bo vse to za marsikoga velik izziv,
zato smo vam absolutno na voljo za podporo!

Pripravljalni odbor
1. 2. 2021

