ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
-----ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ
(ΠΕ.Κ.Ε..)
------

Σαχ. Δ/νςθ:

Κολοκοτρϊνθ 22
56430 ταυροφπολθ
Πλθροφορίεσ: κ. Χριςτίνα ταμνά
Σθλζφωνο:
2310643065
Fax:
2310643056
Ηλ. διεφκυνςθ: 2pekes@kmaked.pde.sch.gr

ταυροφπολθ, 3/6/2020
Αρ. Πρωτ.: 817

ΠΡΟ: Διευκυντζσ/τριεσ ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
(δια των αρμοδίων Διευκφνςεων)
ΚΟΙΝ:
Περιφερειακό Διευκυντι Α/κμιασ &
Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Κεντ. Μακεδονίασ κ. Κόπτςθ
Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Δυτ. Θες/νίκθσ
Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Κιλκίσ
Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. ερρϊν
Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Πζλλασ

ΘΕΜΑ: «Ενημερωτική τηλε-ςυνάντηςη υποψηφίων μαθητϊν και γονζων για πρακτικζσ
δοκιμαςίεσ για ΣΕΦΑΑ»
ου

(Έγκριση Ολομζλειας του 2 ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας, Αρ. Πράξης 11/25-5-2020)

Αγαπθτι/ζ κ.κ. Διευκφντρια/ντι,
ασ ενθμερϊνουμε ότι με απόφαςθ του 2ου ΠΕΚΕ Κεντρικισ Μακεδονίασ κα πραγματοποιθκεί
ενθμερωτικι τθλε-ςυνάντθςθ γονζων και μακθτϊν για τθ διαδικαςία διεξαγωγισ τθσ υγειονομικισ
εξζταςθσ και των πρακτικϊν δοκιμαςιϊν των υποψθφίων για ειςαγωγι ςτα ΣΕΦΑΑ. τόχοσ τθσ
ςυνάντθςθσ είναι θ αποςαφινιςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ υγειονομικισ εξζταςθσ και των πρακτικϊν
δοκιμαςιϊν ϊςτε να υπάρξει πλιρθσ ενθμζρωςθ και αντίςτοιχα εξάλειψθ των πικανϊν
παρανοιςεων από τθν πλευρά των μακθτϊν και των γονζων.
Η ςυνάντθςθ κα λάβει χϊρα τθν Σρίτη 9 Ιουνίου και ϊρα 18.00ϋ-19.30ϋ. Θα πραγματοποιθκεί μζςω
τθσ πλατφόρμασ ZOOM και ο ςφνδεςμοσ για τθ ςυμμετοχι είναι (πατιςτε ctrl+κλικ)
https://us02web.zoom.us/j/81231921618?pwd=dWNiR3BDZVBZTnRDL3RtRW0xWFc2UT09
Κςωσ ηθτθκεί το Meeting ID: 812 3192 1618 ι και ο κωδικόσ Password: 8k4uVf .
Για να ςυνδεκείτε ςτθν ενθμερωτικι τθλε-ςυνάντθςθ: Χρθςιμοποιείςτε τον Chrome. Δεν χρειάηεται
κάμερα, αρκοφν τα θχεία του υπολογιςτι (ι ακουςτικά) και μικρόφωνο. Φροντίςτε να κάνετε την
παρακάτω διαδικαςία περίπου 20 λεπτά νωρίτερα.
Πατήςτε (ctrl+κλικ) ςτο ςφνδεςμο που υπάρχει 5 ςειρζσ παραπάνω
Θα δείτε το παρακάτω παράκυρο όπου γράφει

Launching...
Please click Open Zoom Meetings if you see the system dialog.
If nothing prompts from browser, click here to launch the meeting, or download & run Zoom.




Αν ςυνδζεςτε για πρϊτθ φορά, πατιςτε ςτο download & run Zoom για να εγκαταςτακεί το
πρόγραμμα του Zoom. Σισ επόμενεσ φορζσ, κα είναι αρκετό να πατιςετε ςτο click here.
Θα εμφανιςτεί ζνα παράκυρο «Άνοιγμα Zoom;», όπου πρζπει να πατιςετε το κουμπί
«Άνοιγμα Zoom», για να ειςαχκείτε ςτο περιβάλλον.
Αφοφ ςυνδεκείτε, με τα κουμπιά ςτο κάτω αριςτερό μζροσ τθσ οκόνθσ μπορείτε να
ρυκμίςετε τον ιχο και το μικρόφωνό ςασ, ϊςτε να ακοφτε τουσ άλλουσ και να ςασ ακοφνε κι
αυτοί. Όταν δεν ζχετε το λόγο παρακαλοφμε να ζχετε το μικρόφωνό ςασ κλειςτό, για να
μθν ακοφγονται οι κόρυβοι του χϊρου ςασ..

Εάν για κάποιο λόγο ςασ “πετάξει ζξω” ξαναπάτε ςτο link από το mail ςασ και ξαναμπαίνετε.
Εάν χρειαςτεί δείτε πωσ ςυνδεόμαςτε ςτο zoom ςτο βίντεο https://youtu.be/fGbpwZNW3oI
Παρακαλοφμε κερμά όπωσ μεριμνιςετε, ϊςτε να ενημερωθοφν ΟΛΟΙ οι μαθητζσ του ςχολείου
ςασ, που ζχουν δηλϊςει ςυμμετοχή ςτισ πρακτικζσ δοκιμαςίεσ για την ειςαγωγή τουσ ςτα ΣΕΦΑΑ,
για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνάντθςθσ.
Η υντονίςτρια Εκπαιδευτικοφ Ζργου ΠΕ11

Δρ. Όλγα Βαςιλειάδου

