ΕΠ ΚςΠ – Μέςοξ 1.2 «Ειραγωγή και Ανιξπξίηρη ςωμ Νέωμ Τευμξλξγιώμ ρςημ Εκπαίδεσρη»
Ποάνη «Δοάρειπ Επιμόοτωρηπ Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ»
Υπξέογξ : Ποακςική Εκπαίδεσρη Εκπαιδεσςικώμ Πληοξτξοικήπ

Συέδιξ μαθήμαςξπ για ςξ Αμςικείμεμξ εκπαίδεσρηπ #10:
«Διαδικαρία εγγοατήπ υοηρςώμ ρςξ ΠΣΔ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι ξ σπεύθσμξπ ΣΕΠΕΗΥ μα γμωοίρει ςξσπ ςοόπξσπ με ςξσπ ξπξίξσπ
μπξοξύμ μα απξκςήρξσμ ποόρβαρη ξι εκπαιδεσςικξί και ξι μαθηςέπ ρςιπ σπηοερίεπ ςξσ ΠΣΔ καθώπ
και ςξμ ςοόπξ ποόρβαρηπ ρςημ σπηοερία σπξρςήοινηπ υοηρςώμ (helpdesk).

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Εγγοατή εκπαιδεσςικξύ ρςξ ΠΣΔ


Εγγοατή ρςξ ΠΣΔ
o

Ηλεκςοξμική εγγοατή


Μόμιμξι εκπαιδεσςικξί (απαιςείςαι ξ αοιθμόπ μηςοώξσ ςξσ ΥπΕΠΘ)



Αμαπληοωςέπ - ωοξμίρθιξι εκπαιδεσςικξί (απαιςείςαι ςξ ΑΦΜ)

Η ηλεκςοξμική εγγοατή εμδέυεςαι μα απξςύυει επειδή ςα ρςξιυεία πξσ έυει διαθέρει ςξ ΥπΕΠΘ
ρςξ ΠΣΔ δεμ είμαι πλήοη. Σε ασςήμ ςημ πεοίπςωρη η εγγοατή γίμεςαι με ςημ απξρςξλή fax
ρςημ σπηοερία σπξρςήοινηπ υοηρςώμ.
o





Αίςηρη εγγοατήπ (απαιςείςαι η ρτοαγίδα ςξσ ρυξλείξσ και η σπξγοατή ςξσ διεσθσμςή)



Εύοερη αοιθμξύ fax ςξσ αομόδιξσ ςμήμαςξπ σπξρςήοινηπ υοηρςώμ για ςημ απξρςξλή ςηπ
αίςηρηπ

Είρξδξπ ρςξ λξγαοιαρμό ςξσ υοήρςη μέρα από ςξ portal ςξσ ΠΣΔ και ποόρβαρη ρςιπ σπηοερίεπ
o



Απξρςξλή αίςηρηπ εγγοατήπ με fax ρςημ σπηοερία σπξρςήοινηπ υοηρςώμ

Τοξπξπξίηρη ρςξιυείωμ ςξσ λξγαοιαρμξύ

Αλλαγή κωδικξύ ποόρβαρηπ
o

Μέρα από ςξ portal ςξσ ΠΣΔ

o

Απξρςξλή υειοόγοατηπ αίςηρηπ αλλαγήπ κωδικξύ ποόρβαρηπ ρςξ fax ςξσ αομόδιξσ
ςμήμαςξπ σπξρςήοινηπ υοηρςώμ (απαιςείςαι η ρτοαγίδα ςξσ ρυξλείξσ και η σπξγοατή ςξσ
διεσθσμςή)

Εγγοατή μαθηςώμ ρςξ ΠΣΔ


Πεοιβάλλξμ διαυείοιρηπ μαθηςικώμ λξγαοιαρμώμ



o

Είρξδξπ ρςξ http://students.sch.gr/admin με ςξμ επίρημξ λξγαοιαρμό ςηπ μξμάδαπ

o

Εύοερη ρςξ portal ςξσ ΠΣΔ ςηπ αμςίρςξιυηπ εγκσκλίξσ ςξσ ΥπΕΠΘ και ςωμ ξδηγιώμ ποξπ ςξσπ
διαυειοιρςέπ

Άμερη δημιξσογία εμόπ μαθηςικξύ λξγαοιαρμξύ.

Ποξπ ςξ παοόμ μπξοξύμ μα εγγοατξύμ ρςξ ΠΣΔ μόμξ ξι μαθηςέπ ςηπ Γ’ γσμμαρίξσ και μα απξκςήρξσμ
ποόρβαρη μόμξ ρςημ σπηοερία ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ.
o

Τύπξι λξγαοιαρμώμ ηλεκςοξμικξύ ςαυσδοξμείξσ


Εκπαιδεσςικόπ λξγαοιαρμόπ



Πλήοηπ λξγαοιαρμόπ (υοειάζεςαι έγγοατη και σπξγεγοαμμέμη άδεια από ςξμ κηδεμόμα)



Καςαυώοηρη ρςξιυείωμ μαθηςώμ με πξλλαπλξύπ ςοόπξσπ.



Εμεογξπξίηρη, διαυείοιρη, διαγοατή εμόπ ή και πξλλώμ μαθηςικώμ λξγαοιαρμώμ ςασςόυοξμα.



Αλλαγή κωδικξύ ποόρβαρηπ ςξσ μαθηςή ρςξ λξγαοιαρμό ςξσ (ρε πεοίπςωρη πξσ ζηςηθεί από
ςξμ κηδεμόμα ή από ςξμ ίδιξ ςξ μαθηςή)



Εμεογξπξίηρη/απεμεογξπξίηρη λειςξσογίαπ καςαυώοηρηπ ρςξιυείωμ από ςξσπ ίδιξσπ ςξσπ
μαθηςέπ ςξσ ρυξλείξσ.



Διαυείοιρη ςωμ επιςοεπόμεμωμ / απαγξοεσμέμωμ διεσθύμρεωμ επικξιμωμίαπ ςωμ μαθηςώμ ςηπ
ρυξλικήπ μξμάδαπ (white/black lists)



Οοιρμόπ και άλλωμ εκπαιδεσςικώμ ωπ διαυειοιρςέπ μαθηςικώμ λξγαοιαρμώμ ςηπ



Εναγωγή ρσγκεμςοωςικώμ ρςξιυείωμ ρυεςικά με ςξ πλήθξπ και ςιπ οσθμίρειπ ςωμ μαθηςικώμ
λξγαοιαρμώμ.

Τοόπξι ποόρβαρηπ ρςημ σπηοερία σπξρςήοινηπ υοηρςώμ ςξσ ΠΣΔ (helpdesk)


Επικξιμωμία με ςξ ςμήμα σπξρςήοινηπ υοηρςώμ
o

Τηλετωμικά (801 11 801 81)

o

E-mail, fax


o

Εύοερη ρςξιυείωμ αομόδιξσ ςμήμαςξπ σπξρςήοινηπ υοηρςώμ

Ηλεκςοξμικά μέρα από ςξ πληοξτξοιακό ρύρςημα helpdesk

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποέπει μα ςξμίρει ρςξμ σπεύθσμξ ΣΕΠΕΗΥ ςη ρπξσδαιόςηςα ςηπ εμημέοωρηπ ςωμ
ρσμαδέλτωμ και ςωμ μαθηςώμ για ςξ ΠΣΔ και ςξμ ςοόπξ με ςξμ ξπξίξ θα απξκςήρξσμ ποόρβαρη ρςιπ
σπηοερίεπ πξσ ποξρτέοει.

Ποόρθεςξ σλικό
http://register.sch.gr/
http://ts.sch.gr/peep
διατάμειεπ 17 – 21 ρςημ παοξσρίαρη Παοξσρίαρη_ςωμ_σπηοεριώμ_ςξσ_ΠΣΔ.ppt
http://www.sch.gr/docs
http://www.sch.gr/leaflets
Σσμεογαζόμεμξι τξοείπ:

Αμάδξυξπ:
Εοεσμηςικό Ακαδημαϊκό
Ιμρςιςξύςξ Τευμξλξγίαπ Υπξλξγιρςώμ

Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ, Δημξκοίςειξ
Παμεπιρςήμιξ Θοάκηπ, Εθμικό & Καπξδιρςοιακό Παμεπιρςήμιξ
Αθημώμ, Εθμικό Μεςρόβιξ Πξλσςευμείξ, Παμεπιρςήμιξ Αιγαίξσ,
Παμεπιρςήμιξ Ιωαμμίμωμ, Παμεπιρςήμιξ Κοήςηπ, Παμεπιρςήμιξ
Μακεδξμίαπ, Τ.Ε.Ι. Αθήμαπ, Τ.Ε.Ι. Θερραλξμίκηπ, Τ.Ε.Ι. Λάοιραπ

