VESELĪGĀKĀM AUGSNĒM UN LABĀKĀM RAŽĀM

TIEŠSAISTES SEMINĀRS LAUKSAIMNIEKIEM, KONSULTANTIEM & ZINĀTNIEKIEM

CEĻVEDIS HOPIN IZMANTOŠANĀ
SOLI PA SOLIM AR EKRĀNŠĀVIŅIEM
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Reģistrācija
Veiksmīga piereģistrēšanās
Mainīt valodu
Pasākuma sākums
Sesijas (Sessions)
Iespēja izteikties sesijās
Kā izmantot tērzētavu (čatu)
Kā pāriet no “Session” sadaļas
uz “Stage” sadaļu
10. “Stage” sadaļa

KAS IR “HOPIN”?
"Hopin" ir īpaša interneta vietne tiešsaistes pasākumiem, ko arī mēs izmantojam Best4Soil tiešsaistes semināram.
"Hopin" tāpat kā jebkuru citu vietni var viegli sasniegt, izmantojot interneta adresi (URL). Šeit ir saite: https://
hopin.com/events/best4soil-zone-north-east
Runātāju moderācija un atsevišķās video prezentācijas tiks tulkotas dažādās valodās (poļu, igauņu, latviešu vai
lietuviešu), taču pašas "Hopin" vietnes pogas ir angļu valodā. Hopin vietnē ir viegli orientēties. Visas svarīgās
funkcijas ir izskaidrotas šajā dokumentā.

SEMINĀRA NORISE
Best4Soil tiešsaistes seminārs sastāv no trīs daļām, katra no tām ir veltīta atsevišķai tēmai. Katra no šīm trim daļām
ir sadalīta katrai valstij raksturīgā sadaļā (“SESSION”) un apvienotajā sadaļā (“STAGE”).
Katra semināra dienas daļa sākas “SESSION” sadaļā. Tajās dalībnieki tiks sadalīti pa valstīm, lai viņi varētu sekot līdzi
prezentācijām savā valodā (igauņu, latviešu, lietuviešu vai poļu valodā). Katras “SESSION” sadaļas beigās visi
dalībnieki no visām valstīm tiksies “STAGE” sadaļā. Tajā tiks pārrunāti svarīgākie valstu “SESSIONS” sadaļas
rezultāti, atziņas un jautājumi angļu valodā.

IETEIKUMI VEIKSMĪGAI DALĪBAI SEMINĀR

- - Ja iespējams, dalībai seminārā jāizmanto pēc iespējas lielāks datora ekrāns. Jo lielāks ekrāns, jo lielākas būs
prezentācijas.

- - Ir svarīgi pārliecināties, ka "Hopin" vietne vienmēr ir atvērta tikai VIENĀ interneta logā. Hopin atvēršana
vairākos logos var izraisīt traucējumus.

- - Lai aktīvi piedalītos seminārā un dalītos savu pieredzi, izmantojiet “čatu” jeb tērzētavu. Tomēr prezentāciju laikā
ir ieteicams slēpt tērzēšanas logu, lai prezentācija tiktu parādīta lielākā izmērā. Kā to izdarīt, mēs paskaidrojam
tālāk ceļveža 7. un 8. punktā.

ATBALSTS
Mēs centīsimies jums palīdzēt pēc iespējas ātrāk, ja jums ir grūtības ar "Hopin" lietošanu. Lūdzu, sazinieties ar
mums pa e-pastu hopin@best4soil.eu (Atbalsts tikai angļu un vācu valodā) vai Lāsmu Ozolu pa tālr.nr.26447400 vai
epastu lasma.ozola@llkc.lv

Best4Soil ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības programmas “Apvārsnis 2020”
par koordinācijas un atbalsta aktivitāti saskaņā ar granta līgumu Nr. 81769696.

1 "HOPIN" TĪMEKĻA VIETNE
Spiediet šeit,
lai reģistrētos!

Izmantojot visus mūsu saziņas kanālus, mēs esam izsūtījuši reģistrācijas saiti, kas jūs aizvedīs uz šo "Hopin" tīmekļa
vietni. Ja vēl neesat saņēmis šo saiti, varat noklikšķināt šeit: https://hopin.com/events/best4soil-zone-north-east
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REĢISTRĀCIJA
Ja jau iepriekš esat
reģistrējušies “Hopin”,
tad noklikšķiniet uz
“Sign in” šeit. Tad jūs
varat ieiet “Hopin” ar epasta adresi un paroli
(password).

Ja izmantosiet “Hopin”
pirmo reizi, jums ir
jāreģistrējas. Vispirms
ievadiet savu vārdu un
uzvārdu, tad e-pasta
adresi un paroli
(password).
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3 VEIKSMĪGA REĢISTRĒŠANĀS
Izmantojiet šo mazo
bultiņu, lai paslēptu
balto logu labajā pusē.
Šajā logā jūs atradīsit
“čatu”, kuru varat
izmantot, lai semināra
laikā aktīvi diskutetu ar
citiem. Ja paslēpsiet šo
logu, video skatījums
būs lielāks.

Pēc reģistrēšanās vai pieteikšanās jūs nokļūsiet šajā skatā. Ja jūs ienāksiet seminārā pirms pirms oficiālā
pasākuma sākuma, augšpusē rādīsies uzraksts: "Pasākums sākas pēc ... dienām ... stundām". Šis paziņojums
pazudīs, tiklīdz pasākums būs oficiāli sācies.

4 VALODAS MAIŅA

Noklikšķinot uz apļa simbola, tiks
atvērta neliela izvēlne, kurā tagad
varat mainīt valodu.

Noklikšķiniet šeit uz globusa
simbola, lai izvēlētos valodu.

Noklikšķinot uz globusa simbola,
tiks atvērts šis atlases logs. Šeit
jūs varat izvēlēties valodu Hopin
tekstiem un virsrakstiem. Ritinot
uz leju, tiks parādītas citas
valodas.

Ja logu labajā pusē jau esat
paslēpis, tieši zem bultiņas labajā
pusē atradīsit apļa simbolu
valodas maiņai.
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5 PASĀKUMA SĀKUMS

Ja tagad noklikšķināsiet uz mazās
bultiņas, jūs varat atkal atvērt logu labajā
pusē. Tur jūs atradīsit “čatu” jeb tērzētavu.

Pēc pasākuma oficiāla sākuma ekrāna kreisajā pusē ir aktīvas trīs pogas. Šeit jūs varat izvēlēties starp dažādām
semināra norises vietām. Pašlaik jūs joprojām esat “RECEPTION” sadaļā. Katras semināra daļas sākumā jums ir
jānoklikšķina uz "SESSIONS", lai nokļūtu sesijā jūsu valodā.
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“SESSIONS” SADAĻA

Jūs tagad esat “SESSIONS” sadaļā, kas ir pielīdzināma mazai “istabai” lielāka pasākuma norises vietā. Šeit jūs
varat izvēlēties “istabu”, kurā runā jūsu valodā.
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IESAISTE “SESSIONS” SADAĻĀS
75AKTĪVA
SESSIONS

Ar klikšķi uz mazās bultiņas
jūs varat arī atvērt “čatu”
jeb tērzētavu.

Pēc katras prezentācijas “SESSIONS” sadaļā dalībniekiem ir iespēja uzdot jautājumus runātājiem, dalīties savā
pieredzē un diskutēt ar citiem. Vieglākais veids, kā to izdarīt, ir aktivizēt savu mikrofonu (un, ja pieejams, arī
Du befindest dich jetzt in den SESSIONS, vergleichbar mit kleineren Räumen innerhalb eines großen
kameru). Augšējā labajā stūrī ir zila poga "Ask to Share Audio and Video " – ieslēgt mikrofonu un kameru.
Veranstaltungshauses. In allen Räumen finden zur selben Zeit dieselben Vorträge statt. Hier kannst Du jenen
Noklikšķiniet šeit.
Raum wählen, in dem Deine eigene Sprache gesprochen wird.
Parasti neilgi pēc tam atvērsies neliels logs, kurā jums jāapstiprina iebūvētā mikrofona (un kameras) aktivizēšana.
Turpmāk pārējie dalībnieki varēs jūs dzirdēt (un redzēt).

8 KĀ IZMANTOT “ČATU” JEB TĒRZĒTAVU

Tagad “čats” ir atvērts. Jūs varat
to aizvērt, noklikšķinot vēlreiz uz
bultiņas.

Kad jūs esat aktivizējis mikrofonu (un kameru), ekrāna apakšā parādīsies četras mazas ikonas. Šeit jūs varat
izslēgt kameru (1. no kreisās puses) vai izslēgt mikrofonu (2. No kreisās puses).
Ja jūs nevēlaties parādīties ar video un skaņu, jūs varat izmantot “čatu”. Šeit jūs varat dalīties ar jautājumiem,
komentāriem un pieredzi. Vienkārši uzklikšķiniet “Start typing...” apakšējā labajā pusē un ievadiet tekstu.
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PĀRIET NO “SESSION” SADAĻAS UZ “STAGE” SADAĻU
95KĀSESSIONS

“SESSIONS” sadaļu beigās visi dalībnieki no visām valstīm tiekas “STAGE” sadaļā. Tiklīdz “SESSION” sadaļa
saskaņā ar programmu ir beigusies, un moderators paziņo par tās slēgšanu, jūs varat atstāt “istabu” un pāriet uz
“STAGE” sadaļu. Pogu atradīsiet ekrāna kreisajā pusē.
Kad esat noklikšķinājis uz “STAGE” pogas, parādīsies neliels logs, kurā jums vēlreiz jāapstiprina, ka vēlaties atstāt
Du befindest dich jetzt in den SESSIONS, vergleichbar mit kleineren Räumen innerhalb eines großen
“istabu”. Vienkārši nospiediet sarkano pogu.
Veranstaltungshauses. In allen Räumen finden zur selben Zeit dieselben Vorträge statt. Hier kannst Du jenen
Raum wählen, in dem Deine eigene Sprache gesprochen wird.

10

“STAGE” SADAĻA

Arī “STAGE” sadaļā var izteikties
“čatā”. Vienkārši noklišķiniet uz
mazās bultiņas ikonas.

“STAGE” sadaļā tiks apkopoti un apspriesti dažādo valstu “SESSIONS” sadaļās izteiktās svarīgākās atziņas,
secinājumi un jautājumi angļu valodā. Pārvietojot peles kursoru virs video, apakšējā labajā stūrī parādās maza
kvadrātveida zīme. Šeit varat pārslēgties uz pilnekrāna režīmu, lai video skatītu maksimālajā izmērā. Vieglākais
veids, kā iziet no pilnekrāna režīma, ir tastatūras augšējā kreisajā stūrī nospiest taustiņu "ESC".
Esot “STAGE” sadaļā mikrofonu un kameru nav iespējams aktivizēt, taču varat izmantot tērzētavu jeb “čatu”.
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MĒS VĒLAM JŪMS AUGLĪGU TIEŠSAISTES
SEMINĀRU KOPĀ AR BEST4SOIL!
JUMS UN NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM.
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