Konferenca o digitalni preobrazbi na področju
izobraževanja
7. december 2021, Ljubljana
14.00–17.00
Videokonferenca
TEHNIČNE INFORMACIJE

Konferenca o digitalni preobrazbi na področju izobraževanja bo izvedena na daljavo, in
sicer v torek, 7. decembra 2021, od 14.00 do 17.00.

Informacije o videokonferenci
Srečanje bo potekalo na videokonferenčni in tolmaški spletni platformi Interactio.
Konferenci se lahko pridružite brez predhodne namestitve programske opreme.
Tehnična kakovost videokonference je odvisna predvsem od uporabljenih naprav in od
internetne povezave. Na konferenco se povežite z osebnim računalnikom (Win/Mac)
oziroma tablico iPad; platforma ne podpira povezave z mobilnim telefonom. Preverite,
če ima naprava stabilno internetno povezavo (priporočamo povezavo z mrežnim
kablom) in napolnjeno baterijo. Priporočamo, da napravo priključite na napajanje in da
ostane priključena tudi med samim srečanjem. Za kar najboljšo uporabniško izkušnjo
priporočamo uporabo najnovejše različice brskalnika Google Chrome oziroma Safari
(večina ostalih brskalnikov bi morala delovati, vendar se lahko zgodi, da ne podpirajo
vseh funkcij platforme).
Prosimo, da se na konferenco prijavite z mesta z ustrezno tehnično opremo, ki omogoča
žično povezavo, na primer iz svojega parlamenta. Poskrbite, da je prostor, v katerem
se nahajate, enakomerno osvetljen in dovolj svetel. Kamero namestite tako, da se dobro
vidite v videookencu, saj vas bodo tako videli tudi drugi udeleženci. Kamera naj bo
nameščena približno v višini oči. Ozadje naj bo urejeno in nemoteče.
Ko na konferenci dobite besedo, uporabite visokokakovosten zunanji mikrofon, na primer
na naglavnih slušalkah. Ne uporabite mikrofona, ki je vgrajen v prenosni ali osebni
računalnik, oziroma telefonskih slušalk z mikrofonom, saj te naprave ne zagotavljajo
primerne kakovosti zvoka. Če uporabljate neustrezno napravo, se lahko pojavijo zvočne
motnje oziroma je lahko vaš govor nerazločen.
Ko se povežete s platformo, ne pozabite aplikaciji oziroma brskalniku dati ustrezna
dovoljenja za uporabo mikrofona in kamere.
V primeru tehničnih težav se obrnite na oddelek IKT vašega parlamenta, ki bo preveril
internetno povezavo in delovanje naprave.

Platforma loči med aktivnimi udeleženci (Active Participants), ki lahko na srečanju
vklopijo kamero in prevzamejo besedo, in gledalci (Viewers), ki lahko spremljajo
srečanje in uporabijo funkcijo klepet, vendar ne morejo vklopiti kamere ali prevzeti
besede. Poslanci uporabite povezavo za udeležence, vsi ostali uporabniki pa se prijavite
s povezavo za gledalce.
Pri vzpostavljanju povezave s platformo ne pozabite vnesti svojega elektronskega
naslova ter svojega imena in priimka, ki ste ju predhodno sporočili organizatorjem. Če
ste v svojem parlamentu in si delite povezavo z drugimi delegati, namesto priimka vpišite
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dvomestno oznako države ali akronim organizacije in namesto imena ime
parlamenta/doma parlamenta oziroma organizacije (npr. SI Državni zbor).
Ko med samim srečanjem nimate besede, imejte mikrofon izključen, in ga vključite zgolj,
ko govorite.
Na srečanje se prijavite vsaj 45 minut pred začetkom, saj bo tako na voljo dovolj časa
za odpravljanje morebitnih tehničnih težav.

Test povezljivosti
2. decembra 2021 bo potekal odprti test povezljivosti. Obvestilo o času, ko se boste
lahko povezali, in podatke za dostop boste prejeli po elektronski pošti. Prosimo,
poskrbite, da bodo pogoji na testu povezljivosti enaki pogojem med samo konferenco
(lokacija, internetna povezava, uporabljene naprave itn.).

Spletni prenos in snemanje videokonference
Neposredni prenos srečanja bo na spletni strani www.parleu2021.si v delovnih jezikih
konference. Na omenjeni spletni strani bo po konferenci na voljo tudi videoposnetek v
vseh treh navedenih jezikih.

Jeziki in tolmačenje
Med konferenco bo na voljo simultano tolmačenje v angleščino, francoščino in
slovenščino. Če želite poslušati tolmačenje v izbranem jeziku, kliknite na gumb za izbiro
avdiokanala (Audio Channel Selector).
Državni zbor bo zagotovil dodatne štiri jezikovne kanale za tolmačenje. Podpora
dodatnim jezikom bo zagotovljena po vrstnem redu prijave, ki jo sporočite tehnični
podpori najkasneje do 1. decembra 2021. Tolmači, ki bodo opravljali storitev tolmačenja,
morajo biti usposobljeni za delo s spletno konzolo platforme Interactio.

Prijava k besedi
Govorniki bodo dobili besedo na podlagi seznama vnaprej prijavljenih govornikov. Ker bi
radi spodbudili živahno razpravo, se lahko tudi med samo konferenco prijavite k besedi
tako, da pošljete sporočilo s pomočjo kanala za klepet Interactio. K besedi se prijavite v
sledeči obliki:
CC PRIIMEK, ime parlamenta/doma (npr. SI NOVAK, Državni zbor); CC predstavlja
dvomestno oznako države oziroma kratico organizacije.
Govorniki bodo dobili besedo po vrstnem redu prijave, vendar zaradi časovnih omejitev
ne moremo zagotoviti, da bodo besedo dobili vsi prijavljeni udeleženci.
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Prevzemanje besede
V spodnjem delu ekrana, pod videom govorca, so trije gumbi: RAISE HAND (»dvigni
roko«), MICROPHONE (»mikrofon«) in CAMERA (»kamera«). Gumba MICROPHONE
in CAMERA svetita modro, kar pomeni, da sta tako mikrofon kot tudi kamera pripravljena
za uporabo. Svojo sliko, ki jo boste oddajali med govorom, vidite pomanjšano v zgornjem
levem kotu zaslona.
Ko predsedujoči na konferenci pokliče vaše ime:
1. preverite, ali gumba MICROPHONE (»mikrofon«) in CAMERA (»kamera«) svetita
modro;
2. kliknite na gumb RAISE HAND (»dvigni roko«), gumb zasveti rumeno;
3. počakajte, da gumb MICROPHONE (»mikrofon«) zasveti v rdeči barvi, kar pomeni,
da vas udeleženci slišijo;
4. ko zaključite govor, s klikom na gumb MICROPHONE (»mikrofon«) izključite svoj
mikrofon.

Tehnična podpora
V času izvajanja testa povezljivosti, eno uro pred konferenco in med samo konferenco
bo za tehnično pomoč na voljo klicni center.
Telefon: +386 1 478 9520
E-pošta: ICT.parleu2021si@dz-rs.si
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