
Αγαπητοί και αγαπητές συμμετέχοντες/ουσες, 

σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να συμμετέχετε στην επιμορφωτική εκδήλωση με 
θέμα «Ρύπανση από πλαστικά», η οποία διοργανώνεται την Τετάρτη 20/1/2021 και ώρες 
6.30 - 9.00 μ.μ. με τη συνεργασία 20 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και 19 
Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Δραστηριοτήτων από Διευθύνσεις 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. 

Η επιμορφωτική εκδήλωση θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων 
webexevents. 

Οδηγίες σύνδεσης στο WEBEXEVENTS: 

Event address for 
attendees: 

https://minedu-secondary.webex.com/minedu-
secondary/onstage/g.php?MTID=e132a33957f80129b4f7989a4bdc36d36  

Date and time: Wednesday, January 20, 2021 6:15 pm 
Greece Time (Athens, GMT+02:00)  

Event number: 124 554 8628 

Event password: as138 

Host key: 105292 

 

Επικοινωνία και σύνδεση: 
 

 Η εκδήλωση θα αρχίσει στις 6.30 μμ ακριβώς για αυτό καλό είναι να συνδεθείτε στην 
πλατφόρμα 10-15 λεπτά νωρίτερα. 

 Για να συνδεθείτε, πατήστε στον σύνδεσμο του event, δώστε το όνομά σας, το 
επώνυμο, ένα  email  και τον κωδικό (event password) που φαίνεται στον πίνακα. Για 
μεγαλύτερη ευκολία, συνδεθείτε μέσω chrome ή firefox πατώντας Join by browser. 

 Κατά την είσοδό σας στο event θα 
είναι απενεργοποιημένα το μικρόφωνο 
και η κάμερά σας από το σύστημα. Εάν 
δεν ακούτε, ελέγξτε εάν υπάρχει το 
σύμβολο του ακουστικού τηλεφώνου 
στο κάτω μέρος της οθόνης σας. Εάν 
ναι, πατήστε και συνδεθείτε με ήχο 
(join by audio).   

 Η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται 
μέσω του CHAT για χαιρετισμούς, 
σχόλια, για οτιδήποτε αφορά τη 



διάδραση με τους άλλους συμμετέχοντες ή για δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια της ημερίδας. Τα μηνύματα επιλέξτε να είναι προς όλους τους 
συμμετέχοντες (everybody). Αν θέλετε να γράψετε κάτι μόνο σε εμάς (διοργανωτές-
εισηγητές) επιλέξτε (all panelists). 

 Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ερωτήσεις προς τους εισηγητές θα πρέπει να 
μεταβείτε στο πεδίο Q&A που δίνεται ως επιλογή και να γράψετε τις ερωτήσεις σας. 
H κατάθεση ερωτήσεων θα γίνεται ΜΟΝΟ γραπτά και ΜΟΝΟ στο πεδίο 
Q&A, επιλέγοντας το “all panelists”. Οι ερωτήσεις θα ομαδοποιούνται και στο τέλος της 
κάθε εισήγησης θα υπάρχει η δυνατότητα οι εισηγητές να απαντήσουν σε 
συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων.  

 Το μικρόφωνό σας μπορεί να ανοίξει μόνο από τους panelists, αφού πρώτα σηκώσετε 
"χεράκι".  

 Για οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια θα ενημερώνεστε κατά τη διάρκεια της 
επιμορφωτικής εκδήλωσης. Οι δοκιμές που έχουν πραγματοποιηθεί στο WEBEXEVENTS 
ελπίζουμε ότι θα μας εξασφαλίσουν ένα άρτιο τεχνικά αποτέλεσμα.  

 

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. 

 

Με εκτίμηση 
Η ομάδα διοργάνωσης και συντονισμού 

 
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: Ανατολικού Ολύμπου, Αρχανών-Ρούβα-Γουβών, 
Βάμου, Βιστωνίδας, Δραπετσώνας, Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, Ελευσίνας, 
Καλαμάτας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κιλκίς, Λιθακιάς Ζακύνθου, Μακρινίτσας, Μαρώνειας, 
Μεσολογγίου, Μουζακίου, Παρανεστίου, Πεταλούδων Ρόδου, Σικυωνίων, Φιλιππιάδας  

Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστηριοτήτων των Διευθύνσεων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Α΄ Αθήνας, Ανατ. Αττικής, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Γ΄ 
Αθήνας, Δυτικής Αττικής, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Δωδεκανήσου, Πέλλας και των Διευθύνσεων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Αργολίδας, Αχαΐας, Δ΄ Αθήνας, 
Δράμας, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Έβρου, Μαγνησίας, Χανίων και Χίου. 


