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Spoštovani, 

zahvaljujemo se vam za prijavo na valorizacijsko konferenco CMEPIUS-a, ki bo potekala v 
virtualni obliki 14. septembra 2020. Pošiljamo vam tehnična navodila glede udeležbe na 
dogodku.  
 
Prosimo vas, da pozorno preberete celotno spodnje sporočilo. 
 
V primeru tehničnih težav na dan dogodka se lahko obrnete na maja.abramic@cmepius.si.   
 

PROGRAM  

Program spletne konference je na voljo na spletni strani dogodka. 

 Konferenca bo potekala v ponedeljek, 14. septembra 2020 od 10:00 do 12:30.  

 Prosimo vas, da vstopite v video konferenčno sobo vsaj 10 min pred pričetkom 
programa. Video konferenčna soba bo odprta od 9:30.  

 

TEHNIČNA NAVODILA IN PRIJAVA NA WEBINAR ZOOM 

Kako se povezati in vstopiti v video konferenčno sobo? 

Seminar bo potekal v video konferenčnem okolju Zoom.  

 Uporabite brskalnike Google Chrome, Edge ali Firefox.  

 Spletni dogodek lahko spremljate preko osebnega prenosnega računalnika ali druge 
mobilne naprave (npr. tablice).    

 Prosimo vas, da se v video konferenčno okolje Zoom REGISTRIRATE preko povezave, 
ki ste jo prejeli na svoj el. naslov. V primeru, da se na dogodek registrirate pred 
odprtjem video konferenčne sobe Zoom 14. 9. 2020 ob 9.30, boste na vaš elektronski 
naslov prejeli ločeno sporočilo s povezavo do spletnega dogodka, ki bo poslano z 
elektronskega naslova eTwinning.  

 V primeru tehničnih težav na dan dogodka, se lahko obrnete na Majo Abramič -  
maja.abramic@cmepius.si.  

 Napotki za vstop in sodelovanje na webinarju.  
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HIŠNA PRAVILA 

Dogodek sestavlja več plenarnih predavanj, zato bo vklop mikrofona in kamere omogočen le 
moderatorju in predavateljem dogodka.  

 Udeleženci imate avtomatično izklopljen mikrofon in kamero ob vstopu v video 
konferenčno sobo.  

 Vaša vprašanja in komentarje lahko posredujete moderatorju dogodka s klikom na 

»Questions and answers”.  

 

Veselimo se virtualnega srečanja z vami, 
 
ekipa CMEPIUS-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


