
                  

1 

 

 

 

 

Stimați participanți APIO 2021,  

 

 

Conferința APIO din acest an propune o experiență nouă, care reprezintă o provocare 

pentru noi toți, în condiții care vor marca probabil o nouă eră în universul muncii și în psihologia 

I/O. Având în vedere modalitatea online de organizare a evenimentului, vă oferim câteva 

sugestii despre cum să vă pregătiți pentru participarea și prezentarea lucrărilor dumneavoastră 

la conferință. 

Toți prezentatorii care doresc să-și testeze conexiunea și să se asigure că totul 

funcționează conform așteptărilor se pot alătura unei sesiuni de probă care va fi organizată in 

data de 26 mai 2021, de la ora  19.00, numai în scopuri de testare, la această adresă: 

https://conf.bbb.unitbv.ro/ana-mgn-j5q-q5o  

Linkul conferenței va deveni activ cu 15 minute înainte de începerea fiecărei activități.  

Vă rugăm să vă conectați cu cel puțin 15 minute înainte de ceremonia de deschidere.  

Ceremonia de deschidere va fi urmată de sesiunea plenară și apoi de secțiunile 

conferinței: workshop-uri, dezbateri, prezentări de lucrări. În mod implicit, toate microfoanele 

vor fi dezactivate automat și toate opțiunile de chat vor fi dezactivate de administrator. De 

îndată ce începe o secțiune obișnuită, aceste opțiuni vor deveni active.  

Prezentările vor fi organizate în secțiuni conform Programului  conferinței APIO. 

Prezentatorii trebuie să se înregistreze cu cel puțin 10 minute înainte de începerea secțiunii 

desemnate. Un moderator va anunța prezentatorii, va anunța vorbitorii dacă depășesc limita de 

timp alocată (15 minute prezentare + 5 minute întrebări și răspunsuri), va conduce sesiunile de 

întrebări și răspunsuri de la sfârșitul unei secțiuni și va oferi asistență participanților. 

 

 

Așteptăm cu nerăbdare să vă întâlnim online,  să ascultăm prezentările dumneavoastră 

și să purtăm discuții fructuoase despre temele abordate în cadrul conferinței APIO 2021! 

 

 

Comitetul de organizare APIO 2021 

  

https://conf.bbb.unitbv.ro/ana-mgn-j5q-q5o
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I. Accesarea conferinței 

1) Pentru a accesa sistemului de videoconferință, accesați linkul asociat fiecăruia dintre 

evenimente. Acesta va fi afișat în programul conferinței. Pentru participanții înscriși la 

workshop-uri, link-ul va fi trimis pe adresa de email cu care v-ați înregistrat la conferința 

APIO.  

2) Se va afișa un ecran similar cu cel de mai jos: 

 

3) Vă rugăm să introduceți în câmpul Enter your name numele și prenumele complet. Aceste 

date vor fi folosite pentru a genera diplomele de participare.  

 

II. Instrucțiuni pentru participanții cu lucrare/ moderatori  

II.1. Activarea microfonului 

1) După ce v-ați alăturat videoconferinței, se va afişa un meniu  similar cu cel de jos:  

 

2)  Alegeți opțiunea Microfon/Microphone. 
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3)  Browser-ul vă va solicita permisiunea de a accesa microfonul, ca în imaginea de mai jos. 

Faceți click pe Allow.  

 

 

4) Aveți posibilitatea testării microfonului. Se va afişa următoarea fereastră: 

 

 

5) După testarea microfonului, conferința devine activă şi tot ce rostiți va fi auzit de 

participanți.  

6) Microfonul poate fi activat şi dezactivat, în funcție de intervenția dvs., prin click pe simbolul 

microfon.  

 

 

II.2. Activarea camerei video 

1) Pentru activarea camerei video, faceți click pe simbolul camerei video. 
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2) Browser-ul vă va solicita permisiunea de a accesa camera video. Faceți click pe Allow, apoi 

pe Start sharing.  

3) Închiderea camerei se face prin apăsarea aceluiași buton - Stop sharing webcam. 

 

II.3. Partajarea ecranului 

1) Pentru a partaja ecranul, faceți click pe simbolul ce afișează un ecran: 

   

 

2) Se vor afişa trei opțiuni: a) tot ecranul (your entire screen), b) fereastra aplicatiei 

(application Window), c) fila Chrome (Chrome Tab). 

3) Faceți click pe opțiunea dorită (se recomandă opțiunea Application Window), apoi faceți 

click pe Trimite/Share. Prezentarea dumneavoastră va fi vizibilă participanților.  

 

4) Partajarea ecranului se oprește prin apăsarea butonului Opriți accesul la ecran/ Stop 

Sharing. 
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II.4. Încărcarea unui prezentări 

1) Fiecare cameră de videoconferință, va fi moderată de un organizator care vă va oferi 

asistență tehnică în timpul prezentării și care vă va oferi rolul de prezentator în momentul 

prezentării. În momentul în care veți primi rol de prezentator se va activa opțiunea de a 

încărca o lucrare.  Apăsați butonul +, alegeți opțiunea  „Încărcați o prezentare” 

 

 

2) Trageți fişierele pentru a le încărca. Vă recomandăm să le aveți salvate în format pdf.  pe 

desktop pentru a scurta timpul de căutare. 
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3) Fişierul va apărea în listă în curs de încărcare. Pentru finalizarea încărcării, apăsați butonul 

„Încărcati fişier”. 

 

 

4) Fişierul va apărea pe ecran, ca prezentare curentă. În partea de jos a ecranului, găsiți opțiuni 

de mărire, micșorare imagine sau derulare slide-uri.  
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III. Instrucțiuni pentru audienți 

1) După ce v-ați alăturat conferinței, se va afişa un meniu  similar cu cel de jos 

 

 

2) Dacă alegeți opțiunea Activare Microfon, browser-ul vă va solicita permisiunea de a accesa 

microfonul. Faceți click pe Allow.  
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3) Aveți posibilitatea testării microfonului. Se va afişa următoarea fereastră: 

 

 

4) După testarea microfonului, tot ce rostiți va fi auzit. 

5) Vă recomandăm, ca în timpul prezentării să aveți microfonul dezactivat. Îl puteți activa 

atunci când doriți să interveniți, să adresați întrebări, să răspundeți la întrebările 

prezentatorului, să participați la dezbateri. 
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6) În calitate de audienți, puteți alege și opțiunea Listen Only (Doar ascultare). Această opțiune 

nu vă va permite să adresați întrebări, să răspundeți la întrebările prezentatorului, să 

participați la dezbateri.  

 

IV. Închiderea conferinței  

1) Pentru a părăsi conferința, vă rugăm să accesați butonul din dreapta sus. 

2) Alegeți opțiunea Logout (Deconectare). 

 

 

  

 

Atenție: Nu alegeți opțiunea End meeting (Sfârşit şedintă). Aceasta va deconecta toti 

participanții. 

 

V. Alte opțiuni ale aplicației 

1) În timpul prezentării puteți utiliza chat-ul pentru a transmite un mesaj fără a întrerupe 

prezentatorul.  

2) Puteți urmări lista participanților. 

3) Puteți un mesaj privat numai unuia dintre participanți.  
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