ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΠΕΚΤΠΕ Κοζάνης

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας προσκαλούμε σε ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις για την πλατφόρμα σύγχρονης
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Webex και για την πλατφόρμα ασύγχρονης εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης eclass σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.
•
•
•
•
•

Δευτέρα 6/4/2020 17:00-18:00
Τρίτη 7/4/2020 11:00-12:00
Τετάρτη 8/4/2020 17:00-18:00
Πέμπτη 9/4/2020 11:00-12:00
Παρασκευή 10/4/2020 17:00-18:00

Η συμμετοχή σας είναι προαιρετική. Στις τηλεδιασκέψεις θα γίνει μια σύντομη
περιγραφή των δυνατοτήτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήστη του Webex
και μια σύντομη παρουσίαση των δυνατοτήτων του eclass για την ασύγχρονη
συνεργασία με τους μαθητές σας.
Για να μπορέσετε να συνδεθείτε και να παρακολουθήσετε τις τηλεδιασκέψεις, θα
πρέπει να έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Webex στον υπολογιστή ή στο
κινητό/τάμπλετ σας. Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε από τη διεύθυνση
https://www.webex.com/downloads
Για να παρακολουθήσετε τις τηλεδιασκέψεις δεν είναι απαραίτητο να έχουν
ενεργοποιηθεί οι λογαριασμοί σας στην πλατφόρμα Webex. Μπορείτε να
συνδεθείτε ως επισκέπτες (guest). Επίσης, είναι πολύ σημαντικό, αν δεν σας έχει
έρθει η πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να ενεργοποιήσετε το
λογαριασμό σας στην πλατφόρμα Webex, να μην προσπαθήσετε να κάνετε εγγραφή
(sign up). Η εγγραφή σας θα γίνει αυτόματα από το Υπουργείο Παιδείας και τη Cisco
χρησιμοποιώντας το email που έχει δηλωθεί στο myschool.
Ο σύνδεσμος για το εικονικό δωμάτιο των παραπάνω τηλεδιασκέψεων είναι:
https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/dalagiorgos
Εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε πληκτρολογώντας τον αριθμό του δωματίου
που είναι ο 846698212. Για να συνδεθείτε κάνετε κλικ στον παραπάνω σύνδεσμο, ή
πληκτρολογείτε τον αριθμό δωματίου και επιλέγετε Join a Meeting.
Τα εικονικά δωμάτια είναι κλειδωμένα και προκειμένου να πάρετε μέρος στην
τηλεδιάσκεψη θα πρέπει να σας αποδεχτεί ο οικοδεσπότης σας. Αν η συμμετοχή σε
κάποια τηλεδιάσκεψη είναι πολύ μεγάλη, τότε θα γίνονται δεκτοί οι 30 πρώτοι. Οι

υπόλοιποι παρακαλούνται να δοκιμάσουν μια άλλη ώρα, σύμφωνα με το
παραπάνω πρόγραμμα.
Αν δεν επιθυμείτε ή δεν προλαβαίνετε να πάρετε μέρος στις τηλεδιασκέψεις,
μπορείτε να συμβουλευτείτε το ενημερωτικό υλικό που έχει συγκεντρωθεί στην
ιστοσελίδα των Πόλων Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας, όπου θα
βρείτε πολλά χρήσιμα βίντεο καθώς και κείμενα με οδηγίες και συμβουλές:
http://pektpe.xyz/
Καλό είναι να συμβουλευτείτε και τις οδηγίες όπως έχουν αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:
https://mathainoumestospiti.gr/dimotiko-ekpaideytikoi/
Για τυχόν απορίες, που θα θέλατε να συζητήσουμε στις τηλεδιασκέψεις, μπορείτε
να στείλετε email στο pektpekoz@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Δημήτρης Δαλαγιώργος ΠΕ86
Γεωργία Βασδέκη ΠΕ86
Πόλος Εκπαιδευτικής Καινοτομίας Κοζάνης
pektpekoz@gmail.com

Από το Γραφείο του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
Δυτικής Μακεδονίας

