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Α. Βήματα συμμετοχής σε τηλεδιάσκεψη

Βήμα 1ο: Λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Zoom

Για να συνδεθούμε στο δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης, θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία του
δωματίου διάλεξης (τον σύνδεσμο του δωματίου ή το Meeting ID και το Password). Τα στοιχεία
αυτά μας έχουν γνωστοποιηθεί μέσω μηνύματος από το Προεδρείο της Επιτροπής στην οποία
ανήκουμε.

Μπορούμε να συνδεθούμε είτε μέσω υπολογιστή, είτε μέσω κάποιου κινητού ή tablet. Σε
περίπτωση που χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά το λογισμικό στη συσκευή μας, ο πλοηγός θα
μας κατευθύνει να κατεβάσουμε και να εγκαταστήσουμε το Zoom, είτε είμαστε σε υπολογιστή
(Windows, MacOS, Linux) είτε σε έξυπνη συσκευή (android, iOS).

Βήμα 2ο: Σύνδεση σε δωμάτιο του Zoom

Εφόσον εγκαταστήσουμε την εφαρμογή Zoom, ανοίγουμε ξανά με έναν πλοηγό (π.χ.
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) τον σύνδεσμο που λάβαμε μέσω του
Προεδρείου της Επιτροπής μας. Ο σύνδεσμος έχει τη μορφή:
https://us02web.zoom.us/j/83490016853.

Είναι πιθανόν, στο πάνω μέρος του παραθύρου του πλοηγού μας να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο. Σε αυτό, επιλέγουμε “Άνοιγμα zoom meeting”, ώστε να ανοίξουμε το
δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής του Zoom που έχουμε εγκαταστήσει στη
συσκευή μας.

Σε περίπτωση που το αναδυόμενο παράθυρο δεν εμφανιστεί εξ αρχής, μπορούμε να
επιλέξουμε “Launch Meeting” και κατόπιν “Άνοιγμα zoom meeting”.
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Εναλλακτικά, μπορούμε να ανοίξουμε το παράθυρο εισόδου του Zoom και να επιλέξουμε
“Join a Meeting”. Εισάγοντας το Meeting ID και το Password, που βρίσκονται στο ίδιο μήνυμα, θα
ανοίξουμε το δωμάτιο της τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση που μας ζητηθεί να δηλώσουμε το όνομά μας, φροντίζουμε να
συμπληρώσουμε το πλήρες όνομά μας, επιλέγουμε “I’ m not a robot” και κατόπιν “Join”.
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Σε περίπτωση που δε μας ζητηθεί να δηλώσουμε το όνομά μας, σημαίνει πως υπάρχει ήδη
αποθηκευμένο κάποιο όνομα για εμάς από την εφαρμογή στη συσκευή μας.

Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε το όνομα που θα εμφανιστεί κατά την είσοδό μας στην
τηλεδιάσκεψη να είναι το πλήρες όνομά μας, και όχι κάποιο υποκοριστικό ή ψευδώνυμο.

Ακολουθώντας οποιονδήποτε από τους παραπάνω εναλλακτικούς τρόπους, το δωμάτιο
της τηλεδιάσκεψης θα ανοίξει και θα εισέλθουμε πρώτα σε χώρο αναμονής. Κατόπιν σύντομης
αναμονής, το Προεδρείο θα μας αποδεχθεί και θα εισέλθουμε πλήρως στην τηλεδιάσκεψη.

Στην ενότητα που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα βασικά εργαλεία που το λογισμικό του
Zoom προσφέρει και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.
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Β. Διαθέσιμα Εργαλεία

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, από τη γραμμή εργαλείων του Zoom στο κάτω μέρος,
έχουμε τις εξής δυνατότητες:

1. Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την κάμερα και το μικρόφωνό μας. Συστήνεται να έχουμε
ανοικτή την κάμερα και κλειστό το μικρόφωνό μας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της
Επιτροπής. Μπορούμε να ανοίξουμε το μικρόφωνό μας, όταν μας δοθεί από το προεδρείο
το βήμα του λόγου.

2. Μπορούμε να στείλουμε μηνύματα μέσα από το chat. Μπορούμε να επιλέξουμε αν
θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα σε όλους ή σε κάποιον μεμονωμένα. Φροντίζουμε τα
μηνύματά μας να τηρούν στοιχειώδεις κανόνες ευγένειας και συνάφειας με το αντικείμενο
της συζήτησης.

3. Μπορούμε να διαμοιράσουμε την οθόνη μας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

4. Μπορούμε να σηκώσουμε (ανατείνουμε) το χέρι μας, προκειμένου να αιτηθούμε
παραχώρηση του βήματος του λόγου από το Προεδρείο. Από το εικονίδιο “Participants”,
στο κάτω μέρος του δεξιού μενού εμφανίζεται η επιλογή “Raise Hand”, με την οποία
μπορούμε να ζητήσουμε το λόγο.

6



Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη 2022 Online - Οδηγός Zoom για μαθητές

Γ. Συχνές Ερωτήσεις

● Μπορώ να συνδεθώ σε δωμάτιο τηλεδιάσκεψης, χωρίς να εγκαταστήσω το Zoom;

Αν δεν θέλουμε να εγκαταστήσουμε το Zoom και είμαστε σε υπολογιστή με Windows,
μπορούμε να συνδεθούμε στο δωμάτιο της διάλεξης μέσω του πλοηγού Google Chrome,
ακολουθώντας τα εξής βήματα:

I. Ανοίγουμε τον σύνδεσμο του δωματίου.

II. Χωρίς να επιλέξουμε να γίνει εγκατάσταση του Zoom, στο παράθυρο που ανοίγει
πατάμε click here.

III.

Εμφανίζεται ο σύνδεσμος join from your web browser, με τον οποίο συνδεόμαστε
απευθείας στο δωμάτιο.
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