
FRIEND-SHIP  
Βελτιώνοντας την κοινωνική συμμετοχή μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στην Ευρώπη  

 

 

Συνέδριο FRIEND-SHIP  

 

Τι συμβαίνει πότε; 

Ώρα (CET) Πρόγραμμα Που; 

09:30-09:45 Άφιξη  Main Room 

09:45-10:00 Εναρκτήρια ομιλία  Main Room 

10:00-11:15 Τα αποτελέσματα του 
προγράμματος  

Main Room 

11:15-11:30 Διάλειμμα για καφέ  Main Room(Καναπέδες ) 

11:30-12:30 Workshops 
(Εργαστήρια) 

Workshops Room 

12:30-13:30 Διάλειμμα για φαγητό  Main Room (Καναπέδες) 

13:30-14:30 Κεντρική ομιλία  Main Room 

14:30-15:15 Τελική συζήτηση  Main Room 

15:15-16:15 Συναντήσεις Poster Poster 1, 2, 3 και 4 

16:15-16:30 Κλείσιμο συνεδρίου  Main Room 
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Τελική συζήτηση  

Οι συζητητές παίρνουν θέση στο 
τραπέζι και όλοι στο δωμάτιο 
μπορούν να τους δουν και να τους 
ακούσουν. 

Εξέδρα ομιλητή  

Καθένας μέσα στο δωμάτιο μπορεί να 
δει και να ακούσει το άτομο που 
βρίσκεται στην εξέδρα του ομιλητή. 

Όταν εισέλθετε 

στο χώρο του 

συνεδρίου 

FRIEND-SHIP, 

βρίσκεστε στον 

πράσινο χώρο. 

Ως συμμετέχοντας, 

παρακαλούμε καθίστε σε 

μία από τις διαθέσιμες 

θέσεις για να 

παρακολουθήσετε την 

εναρκτήρια ομιλία, τα 

αποτελέσματα του 

προγράμματος, την 

κεντρική ομιλία και την 

τελική συζήτηση και το 

κλείσιμο του συνεδρίου. 

Μπορείτε να συναντηθείτε εδώ με άλλους συμμετέχοντες κατά τη 

διάρκεια των διαλειμμάτων και να συνομιλήσετε μαζί τους. 
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Workshops-Εργαστήρια (11:30-12:30 CET) 

   

Όταν εισέλθετε στο δωμάτιο, 

βρίσκεστε στον πράσινο χώρο. 

Ως επικεφαλής του εργαστηρίου, 

σταθείτε εδώ, όλοι στο δωμάτιο 

μπορούν να σας δουν και να σας 

ακούσουν. 

Ως συμμετέχοντας, 

πάρτε θέση στο τραπέζι. 

Όταν κάνετε ένα βήμα 

μπροστά στο τραπέζι, 

όλοι στο δωμάτιο, 

μπορούν να σας 

ακούσουν και να σας 

δουν εάν ανοίξετε το 

μικρόφωνό σας. 

microphone. 
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Συναντήσεις Poster (15:15-16:15 CET) 

 

Όταν εισέρχεσαι στο δωμάτιο, 

βρίσκεστε σε αυτόν τον πράσινο χώρο. 

Προχωρήστε προς το poster 

χρησιμοποιώντας τα βέλη του 

πληκτρολογίου σας και πατήστε “x” 

για να ανοίξετε το poster. 

Ο δημιουργός του poster στέκεται πίσω από 

την έδρα του ομιλητή στον προβολέα ώστε 

όλοι να τον/την ακούν και να τον/την 

βλέπουν. Όταν είστε αρκετά κοντά στην 

έδρα ομιλίας, μπορείτε να απευθύνετε στον 

ομιλητή ερωτήσεις.  


