
Οδηγίεσ  ςύνδεςησ ςτο εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό ςεμινάριο 
 

Αγαπθτοί/εσ, 
Σασ προςκαλοφμε να παρακολουκιςετε το εξ αποςτάςεωσ επιμορφωτικό ςεμινάριο που 
διοργανϊνουμε τθν Τρίτθ 16 Ιουνίου, ςτισ 17.30, με κζμα «Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ που 
αγκαλιάηουν και προςτατεφουν το δάςοσ» για το οποίο ζχετε ιδθ δθλϊςει ενδιαφζρον. 
 
Για να ςυνδεκείτε, πατιςτε ςτον παρακάτω ςφνδεςμο, δϊςτε το όνομά ςασ, το  email  και 
τον κωδικό password που φαίνεται πιο κάτω. Για μεγαλφτερθ ευκολία, ςυνδεκείτε μζςω 
chrome ι firefox πατϊντασ «Join by browser» 
 
Σφνδεςμοσ: https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-gov-
gr/onstage/g.php?MTID=e990f368732a36db6b52ad8dfa3fdd6b3 
Event number:  121 888 7137 
Event password: QhNKTn8Az37 
 
Η ϊρα ζναρξθσ του ςεμιναρίου είναι 17:30. Παρακαλοφμε να ςυνδεκείτε εκείνθ τθν ϊρα 
ϊςτε ζωσ ςτισ 18:00 που ξεκινάνε οι ομιλθτζσ να ζχουν διευκετθκεί τυχόν προβλιματα 
ςυνδεςιμότθτασ.  
 
Προςοχι, όταν ςυνδεκείτε, βεβαιωκείτε ότι ζχετε ςυνδεκεί και για το ακουςτικό κομμάτι 
τθσ εκδιλωςθσ.  
Αν βλζπετε το εικονίδιο με το ακουςτικό ςτο κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ, πατιςτε το και 
επιλζξτε Use Computer for Audio --> Connect για να ςυνδεκείτε. 
Σασ περιμζνουμε. 
 
Με εκτίμθςθ 
Χατηθμίχου Κωνςταντίνα, Υπεφκυνθ Σχ. Δραςτθριοτιτων Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ 
Κωνςταντίνοσ Σπανόσ, Αν. Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 
 

 
Αγαπθτοί/εσ Συνάδελφοι/ιςςεσ, 
Καταρχιν να ςασ ςυγχαροφμε όλουσ για τθν πολφ μεγάλθ επιτυχία του 
διαδικτυακοφ μασ ςεμιναρίου! 
Μάκαμε, γνωρίςαμε, ταξιδζψαμε, ερευνιςαμε, παίξαμε…, πιραμε 
ωραίεσ ιδζεσ και μακάρι όλα αυτά τθν επόμενθ φορά να τα ηιςουμε 
από κοντά, γιατί όςο υπζροχο κι αν είναι ζνα διαδικτυακό ςεμινάριο 
πάντα μασ λείπει θ προςωπικι παρουςία του κακενόσ και τθσ κακεμιάσ 
από εςάσ… 
Ευχαριςτοφμε και για τα καλά ςασ λόγια που μασ δίνουν δφναμθ να 
ςυνεχίηουμε και να κάνουμε ωραίεσ δράςεισ, αλλά επειδι κζλουμε να 
μάκουμε τισ εντυπϊςεισ ςασ από το ςεμινάριο, ςασ παρακαλοφμε να 
ςυμπλθρϊςετε τθν παρακάτω φόρμα αποτίμθςθσ  
https://forms.gle/WHkCjHUbEbwti26T6 
Οι Βεβαιϊςεισ κα ςασ ςταλοφν θλεκτρονικά. 
Σασ ευχαριςτοφμε και πάλι για τθ ςυμμετοχι ςασ.  
Με εκτίμθςθ, 

https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-gov-gr/onstage/g.php?MTID=e990f368732a36db6b52ad8dfa3fdd6b3
https://minedu-gov-gr.webex.com/minedu-gov-gr/onstage/g.php?MTID=e990f368732a36db6b52ad8dfa3fdd6b3
https://forms.gle/WHkCjHUbEbwti26T6


Οι εκπρόςωποι τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ, 
Χατηθμίχου Κωνςταντίνα, Υπ. Σχ. Δραςτ. Π/κμιασ Εκπ/ςθσ Λάριςασ 
Κωνςταντίνοσ Σπανόσ, Αν. Υπεφκυνοσ ΚΠΕ Κιςςάβου – Ελαςςόνασ 


