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 #01:
«Διαυείοιρη σπξδξμήπ ΣΕΠΕΗΥ»
Διδακςικόπ Σκξπόπ
Σκξπόπ ςξσ αμςικειμέμξσ είμαι η ςήοηρη από ςημ πλεσοά ςξσ Υπεσθύμξσ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ςωμ ρωρςώμ
πληοξτξοιώμ πξσ απαιςξύμςαι για ςημ καςάλληλη σπξρςήοινη ςξσ ενξπλιρμξύ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ. Τξ
αμςικείμεμξ πεοιλαμβάμει ςημ παοξσρίαρη ςξσ σλικξύ ςξσ Εμημεοωςικξύ Κόμβξσ, ςημ εκμάθηρη
ςήοηρηπ ρςξιυείωμ ενξπλιρμξύ ρςξ ΠΣ Κςημαςξλξγίξσ, ςημ ςήοηρη ρςξιυείωμ ρυξλικήπ μξμάδαπ ρςη
Βάρη Συξλικώμ Μξμάδωμ και ςημ ςήοηρη τακέλξσ ρςξιυείωμ λξγιρμικξύ και σλικξύ.

Διάοκεια: 20’
Πεοιευόμεμα
Ανιξπξίηρη ςξσ Εμημεοωςικξύ Κόμβξσ http://ts.sch.gr/.


Παοξσρίαρη ςωμ τακέλωμ με ςξ σλικό ξδηγιώμ, υοήριμωμ ρσμδέρμωμ, απαμςήρεωμ ρε ρσυμέπ
εοωςήρειπ, πξσ ςηοείςαι ρςξμ εμημεοωςικό κόμβξ.



Εύοερη ςξσ σλικξύ πξσ σπάουει διαθέριμξ για ςημ ςευμξλξγία λξγιρμικξύ και Λειςξσογικώμ
Σσρςημάςωμ πξσ έυει εγκαςερςημέμα ςξ ΣΕΠΕΗΥ.



Παοξσρίαρη ςξσ σλικξύ πξσ αμαπςύρρεςαι ρςα πλαίρια ςξσ έογξσ ΠΕΕΠ.

Φάκελξπ ρςξιυείωμ εγκαςάρςαρηπ ενξπλιρμξύ


Σσγκέμςοωρη ρε τάκελξ ςωμ ρςξιυείωμ εγκαςάρςαρηπ ενξπλιρμξύ
εγκαςάρςαρηπ, άδειεπ υοήρηπ, κωδικξί διαυειοιρςικώμ λξγαοιαρμώμ)
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Σσγκέμςοωρη ςωμ ποακςικώμ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ενξπλιρμξύ (σλικξύ και λξγιρμικξύ) και
ςωμ ρσμβάρεωμ ποξμήθειαπ, για καθξοιρμό ςηπ διάοκειαπ εγγύηρηπ καλήπ λειςξσογίαπ ςξσ
ενξπλιρμξύ.

Παοξσρίαρη ςξσ ΠΣ Κςημαςξλξγίξσ


Παοξσρίαρη ςξσ ενξπλιρμξύ πξσ είμαι καςαυωοημέμξπ για ςξ ρυξλείξ



Εμημέοωρη ςωμ ρςξιυείωμ ςξσ ενξπλιρμξύ για ςα ρσρςήμαςα για ςα ξπξία εμςξπιρθξύμ
διατξοέπ.

Σςξιυεία ςξσ ρυξλείξσ ρςη Βάρη ςωμ Συξλικώμ Μξμάδωμ


Παοξσρίαρη ςωμ ρςξιυείωμ ςξσ
http://www.ath.aegean.gr/edunet/
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Σςημ πεοίπςωρη πξσ ςα ρςξιυεία δεμ είμαι ρωρςά, απξρςέλλξμςαι ςοξπξπξιήρειπ μέρω ςξσ
Helpdesk ΠΣΔ.

Παοαςηοήρειπ – Υπξδείνειπ
Ο εκπαιδεσςήπ ποξςοέπει ςξμ εκπαιδεσόμεμξ μα αμαζηςά μέξ σλικό σπξρςήοινηπ ρςξμ Εμημεοωςικό
Κόμβξ http://ts.sch.gr και μα ςηοεί ςα ρωρςά υαοακςηοιρςικά ςξσ ενξπλιρμξύ ςξσ ΣΕΠΕΗΥ ρςξ ΠΣ
Κςημαςξλξγίξσ. Αμ καςά ςη διάοκεια ςηπ επιςόπιαπ εκπαίδεσρηπ διαπιρςωθξύμ πξλλέπ διατξοέπ και
δεμ επαοκεί ξ υοόμξπ για ςημ εμημέοωρη όλωμ, ςόςε ποαγμαςξπξιείςαι από ςξμ εκπαιδεσςή
εμημέοωρη μόμξ ςωμ υαοακςηοιρςικώμ ςξσ ενσπηοεςηςή και εμόπ ρςαθμξύ εογαρίαπ. Ο
εκπαιδεσόμεμξπ θα πεοάρει ςιπ σπόλξιπεπ εμημεοώρειπ ρύμτωμα με ςξμ καμξμιρμό λειςξσογίαπ ςξσ
ΣΕΠΕΗΥ.

Ποόρθεςξ σλικό
http://ts.sch.gr/
Εμόςηςα_1_Παοξσρίαρη_ςξσ_ΣΕΠΕΗΥ.ppt
Εμόςηςα_3_Διαδικαρία_Υπξρςήοινηπ_ΣΕΠΕΗΥ_και_ςωμ_σπηοεριώμ_ΠΣΔ.ppt

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

