
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

Π.Ε.Κ. - Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας 

Κοζάνη 6/4/2020 

 

Αγαπητές Διευθύντριες, αγαπητοί Διευθυντές, αγαπητοί συνάδελφοι 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και με σκοπό 

την ενημέρωση των συναδέλφων σχετικά με τις βασικές δυνατότητες των   

● Cisco Webex Meetings  

● Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-τάξη) - eClass  

 

θα πραγματοποιήθουν (6) έξι ωριαίες ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις με το ίδιο 

περιεχόμενο σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. 

Τρίτη 7/4/2020  

● 16:00 - 16:45 1η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  
● 17:00 - 17:45 2η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  

Πέμπτη 9/4/2020  

● 16:00 με 16:45 3η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  
● 17:00 με 17:45 4η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  

Παρασκευή 10/4/2020  

● 16:00 με 16:45 5η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  
● 17:00 με 17:45 6η ομάδα Εκπαιδευτικοί Σχολείων Εορδαίας και Βοΐου  

Η σύνδεση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας κατά προτίμηση με την σειρά που 

αναφέρονται έναν από τους Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, κλπ. 

Την πρώτη φορά που θα ζητηθεί να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο Cisco Webex 

Extension να το εγκαταστήσετε. 

Σημειώνεται ότι για την καλύτερη επικοινωνία καλό είναι να υπάρχει μικρόφωνο 

που να λειτουργεί στον υπολογιστή σας. 

Αν δεν έχετε μικρόφωνο μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις με χρήση κειμένου (chat). 

Δεν χρειάζεται να έχετε κάμερα. 



 

 

Η επικοινωνία μπορεί να γίνει και από smart phone, tablet, κλπ εγκαθιστώντας την 

ανάλογη εφαρμογή για την συσκευή σας Cisco Webex Meetings. 

 

Ο σύνδεσμος για τη συνάντηση είναι o  

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/babis  

 

εναλλακτικά μπορείτε να συνδεθείτε με τον 9-ψήφιο "αριθμό τάξης"   (meeting 

number) 841579908 αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή Webex 

https://www.webex.com/downloads.html/ και συνδεθείτε ως επισκέπτης (Guest). 

 

Αρχεία με σύντομες Οδηγίες: 

● Webex 

● η-τάξη (eclass) 

 

Περισσότερες οδηγίες:   

● https://www.minedu.gov.gr/   

● http://pektpe.xyz/   

 

Για επικοινωνία:  
Βασιλειάδου Πολυξένη ΠΕ86 

Ζαραφίδης Χαράλαμπος ΠΕ86 

pektpeptol@gmail.com 

  

Από το Γραφείο του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης  
                                                                       Δυτικής Μακεδονίας 
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