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ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς: Οικογένειες μαθητών/ριών Ε και Στ τάξης μόνο
Αγαπητές οικογένειες των μαθητών της Στ και της Ε τάξης,
Το Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας, παραχωρεί ΔΩΡΕΑΝ άδειες χρήσης
των προγραμμάτων της Microsoft για όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς στα Δημόσια Σχολεία.
Για την ενεργοποίηση των αδειών τα σχολεία έχουν παραχωρήσει κωδικούς πρόσβασης στην
πλατφόρμα Office 365. Επειδή, αρκετές οικογένειες δεν ενεργοποίησαν τους λογαριασμούς το
σχολείο μας, θα παραχωρήσει εκ νέου τους κωδικούς πρόσβασης. Για τον σκοπό αυτό, μετά από
οδηγίες του Υπουργείου:
Προωθείται σε εσάς ο λογαριασμός Office 365 του παιδιού σας (username και password), με σκοπό
την εγκατάστασή του, σε ψηφιακή συσκευή μέσω της οποίας το παιδί σας θα μπορεί να αξιοποιεί το
λογισμικό Teams για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Ο λογαριασμός αυτός, θα δοθεί στο παιδί σας από εσάς, μόνο αν συγκατατίθεστε στην παράδοση
και χρήση του από το παιδί σας. Για ενεργοποίηση του λογαριασμού, μπείτε στην ιστοσελίδα
https://portal.office.com καταχωρώντας τα στοιχεία που θα σας αποσταλούν. Συχνές ερωτήσεις
αναφορικά με το Office 365 απαντώνται εδώ: https://office365.schools.ac.cy/
Προσοχή στο γεγονός ότι, με την πρώτη πρόσβασή σας, θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το
συνθηματικό (password) του λογαριασμού, επομένως, να έχετε εκ των προτέρων το συνθηματικό
που θα χρησιμοποιείτε σημειωμένο, για εύκολη πρόσβασή σας.
Το συνθηματικό πρέπει να συμπεριλαμβάνει οκτώ χαρακτήρες εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον
να είναι με κεφαλαία γράμματα, ένας τουλάχιστον αριθμός, ή/και ένα τουλάχιστον σύμβολο. Σε
περίπτωση που χάσετε το συνθηματικό αυτό, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με τη δασκάλα ή τον
δάσκαλο του τμήματος στο οποίο φοιτά το παιδί.
Η αποστολή θα γίνει μέσω viber από τη δασκάλα ή τον δάσκαλο του παιδιού, στον αριθμό
τηλεφώνου που έχετε δηλώσει για επικοινωνία. Μόλις παραλάβετε το αρχείο με τους κωδικούς στο
viber σας παρακαλώ να απαντήσετε στον αριθμό από τον οποίο θα λάβετε το μήνυμα, ότι έχετε
παραλάβει και το Ονοματεπώνυμο του παιδιού: «ΠΑΡΕΛΑΒΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ, Όνομα, Επίθετο». Τις
επόμενες ημέρες θα αποσταλεί τηλέφωνο επικοινωνίας και ερωτηματολόγιο αναφοράς δυσκολιών.
Σας παρακαλώ θερμά, να ανταποκριθείτε θετικά στην παραλαβή κωδικών για ενεργοποίηση
λογαριασμού για κάθε παιδί (έστω και εάν έχετε περισσότερα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο).
Η ενεργοποίηση του λογαριασμού δίνει σε κάθε παιδί την ευκαιρία να αξιοποιήσει ΔΩΡΕΑΝ ένα
πακέτο προγραμμάτων από τη MICROSOFT, που θα είναι πολύ βοηθητικό για την εκπαίδευσή του.
Στο πακέτο, περιλαμβάνεται και η εφαρμογή TEAMS, που διευκολύνει δραστηριότητες εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική ανταπόκριση!
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