GHID PENTRU UTILIZATORI
CREARE CONT UTILIZATOR
Pentru acces în Târgul Oferta Educațională 2020, este necesară înregistrarea prealabilă ca utilizator.
Aceasta se poate face astfel:
 Link: https://toe.hubproedus.ro
 Preînscriere: în perioada 04 – 07.06.2020
 Înscriere în timpul evenimentului: în
perioada 08 – 13.06.2020

Cu propriul cont de utilizator veţi avea acces în toate zonele târgului:





vizualizare expozanţi şi oferte educaţionale;
acces la chat cu liceele sau cu profesorii / colegii;
acces la sesiunile live;
exprimare interes pentru o anumită ofertă.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ȘI PROFIL UTILIZATOR
Pentru validarea înscrierii este necesar să completaţi
câmpurile obligatorii din formularul de înregistrare,
să bifaţi căsuţele aferente politicii de confidenţialitate
şi GDPR apoi să apasaţi butonul SALVARE.
În profilul de utilizator aveţi posibilitatea de a opera
oricând modificări de date, schimbare parolă sau
ştergere de cont.

În contul de utilizator se vor centraliza:

 ofertele educaţionale de care sunteţi interesaţi;

 standurile vizitate.

MENIUL DE CĂUTARE
Ca utilizator puteți căuta un liceu sau un partener în pavilioanele expoziționale folosind MENIUL din stânga sau
BUTOANELE DE ACCES direct în pavilion, ce se regăsesc pe prima pagină.
În fiecare pavilion găsiți parteneri instituționali și liceele din acel sector - de exemplu PAVILION EXPO 1
(sector 1), PAVILION EXPO 2 (sector 2) etc.
Tot în MENIU puteți găsi:
 desk-ul de informații;
 programul sesiunilor de chat;
 programul sesiunilor live;
 oferte educaționale.

VIZITAREA STANDURILOR
Apăsând pe imaginea unui liceu, veți avea
posibilitatea să îi vizitați standul care include:











DESPRE - informații despre liceu;
OFERTA EDUCAȚIONALĂ;
VIDEO – clipuri de prezentare;
DESCARCĂ – materiale puse la
dispoziție de licee;
LINK-URI UTILE – website;
REȚELE SOCIALE – Facebook, Instagram, etc;
CHAT SCRIS – programul sesiunilor de
discuții scrise cu vizitatorii;
SESIUNI VIDEO – programul sesiunilor live pe ZOOM;
MAIL – puteți trimite un e-mail liceului;
BANNERE și POSTERE – sigla și imaginea liceului.

SECȚIUNEA DE CHAT
INTERACȚIUNEA CU EXPOZANȚII
Pentru a lua legătura în scris cu reprezentații liceului puteți utiliza opțiunea de CHAT SCRIS astfel:

 În fiecare stand puteți vizualiza sesiunile de CHAT
SCRIS ale liceului și programa în calendarul
dumneavoastră pentru o interacțiune ulterioară;

 În MENIU puteți accesa PROGRAM CHAT unde
apar toate sesiunile de CHAT SCRIS pe zile.
Căutați liceul dorit, apăsați PARTICIPĂ și astfel vă
veți putea înscrie la sesiunea de chat în care
reprezentanți ai liceului vor fi online să vă
răspundă la întrebări.

INTERACȚIUNEA CU ALȚI VIZITATORI
Interacțiunea cu alți vizitatori se poate face folosind butonul de CHAT ce apare în partea stângă (jos) a ecranului,
fie pe canalul public, fie pe canalul privat. Vă rugăm să păstrați decența conversațiilor, organizatorii își rezervă
dreptul de a atenționa / elimina din discuții utilizatorii ce încalcă regulamentul de mai jos.

Regulament chat:

Chatul include discuții în grupuri sau individuale, în zone deschise într-un forum, între participanți, expozanți,
organizatori, parteneri și permite interacțiunea dintre aceștia în scris. Organizatorii nu controlează informațiile /
materialele ce se postează în zonele de chat de către utilizatori prin mesaje, însă își rezervă dreptul de a șterge,
elimina, muta sau edita fără notificare mesajele anumitor utilizatori pe forum.
Sunteți singurii responsabili ai conținutului mesajelor din acest chat și trebuie să respectați regulile impuse de
organizatori.
Nu aveți voie să:
 Postați, trimiteți link-uri sau promova prin alte modalități mesaje care sunt: ABUZIVE, AMENINȚĂTOARE
sau conțin alte forme de ATAC PERSONAL la adresa unui utilizator sau expozant;

 Postați, trimiteți link-uri sau promovați prin alte modalități materiale ce sunt OBSCENE, RASISTE,
HOMOFOBE, SEXUALE sau conțin orice forme de discursuri ce instigă la ură sau violență;
 Postați, trimiteți link-uri sau promovați prin alte modalități mesaje care încalcă legea copyright-ului;
 Postați, trimiteți link-uri sau promovați prin alte modalități mesaje care sunt ILEGALE, CALOMNIOASE,
DEFĂIMĂTOARE sau pot aduce orice formă de prejudiciu;
 Postați același mesaj sau mesaje similare în mod repetat;
 Postați sau publicați mesaje ce conțin fișiere virusate, fișiere codate destinate întreruperii, distrugerii sau
limitării funcționalității platformei;
 Colectați sau stocați date personale de la alți utilizatori, doar cele pe care utilizatorul vă permite cu bună
știință să le vizualizați;
 Restricționați accesul altor utilizatori pe forum.

SESIUNI LIVE
Există două tipuri de sesiuni live:
 De tipul WEBINAR (participare fără
video) – organizate de LICEE;
 De tipul MEETING (participare cu
video) - organizate de PROEDUS;

 În fiecare stand puteți vizualiza
sesiunile LIVE ale liceului și
programa în calendarul
dumneavoastră pentru participare;

 În MENIU puteți accesa PROGRAM
SESIUNI LIVE unde apar toate
sesiunile de zile. Căutați liceul dorit,
apăsați PARTICIPĂ și astfel vă veți
putea înscrie la sesiunea live de
prezentare a liceului.

Vă mulțumim și vă așteptăm în număr cât mai mare online !
Nu uitați să promovați prezența dumneavoastră la Târgul Oferta Educațională ediția online, pe rețelele de
socializare !

