
ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (mini guide) 

Ιστοσελίδα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας –Ηλεκτρονική τάξη – 

Αποθετήριο 

Αγαπητοί εκπαιδευτικοί, 

η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες  του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας θα πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας 

http://pekesthess.sites.sch.gr/   και της ηλεκτρονικής τάξης https://free.openeclass.org/ . 

 

Ιστοσελίδα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Θεσσαλίας έχει 

δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://pekesthess.sites.sch.gr/ η οποία θα παρέχει 

πληροφορίες σχετικά: α) Δομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση), β) Σχολεία Παιδαγωγικής Ευθύνης, γ) Δραστηριότητες, δ) Ανακοινώσεις, ε) 

Υλικό, στ) Επικοινωνία.  

 

http://pekesthess.sites.sch.gr/ 

 
 

Ειδικότερα ο χώρος σύνδεσης των εκπαιδευτικών με τα στοιχεία και τις υπηρεσίες 

(αποθετήριο) που αφορούν τους Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου θα 

πραγματοποιείται ως εξής: 

 

 

http://pekesthess.sites.sch.gr/
https://free.openeclass.org/
http://pekesthess.sites.sch.gr/
http://pekesthess.sites.sch.gr/


Βήμα 1Ο: Από το κεντρικού μενού επιλέγουμε «Δομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας» 

 
 

Βήμα 2Ο: Επιλέγουμε αντίστοιχα Συντονιστές Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Ή 

Συντονιστές Κοινών Ειδικοτήτων ανάλογα με τα στοιχεία του συντονιστή/στρια που 

αναζητούμε. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον/την συντονιστή /στρια 

 
Συντονιστές  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

 
Συντονιστές  της Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης 

 
 



 
 

Βήμα 3Ο:  Επιλέγουμε τον/την συντονιστή/στρια που επιθυμούμε και μπορούμε να 

διαβάσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail), σύντομο βιογραφικό, 

τυχόν πρόσθετες προσωπικές ιστοσελίδες - ιστολόγια, απευθείας σύνδεσμος με την 

ηλεκτρονική τάξη free open eclass που θα λειτουργήσει αρχικά ως αποθετήριο. 

 

 
 

  
 

Βήμα 4Ο:  Από το σύνδεσμο «Βιογραφικό σημείωμα» μπορούμε να ανακτήσουμε 

σύντομο βιογραφικό του/της συντονιστή/στριας και από το σύνδεσμο «Σύνδεσμος 

e-class» οδηγούμαστε απευθείας στην ηλεκτρονική τάξη free open eclass που 

αφορά τον/την  συγκεκριμένο/η συντονιστή/στρια που επιλέξαμε.  

 

 

 

 



 
Η ηλεκτρονική τάξη free open eclass που θα λειτουργήσει αρχικά σαν αποθετήριο 

 

Βήμα 5Ο:  Στη θέση του συνθηματικού συμπληρώνουμε το password που είναι 

pekes2018  

 

 
 

Βήμα 6Ο:  Μετά την συμπλήρωση του συνθηματικού (password) θα οδηγηθούμε ως 

επισκέπτης/τρια στη ψηφιακή τάξη – αποθετηρίου του συγκεκριμένου 

Συντονιστή/στριας. Για το υλικό του αποθετηρίου επιλέξτε αριστερά (επιλογή 

Έγγραφα) 

 

Η εσωτερική σελίδα του free open eclass 



        

                                                                

Βήμα 7Ο:  Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε του φακέλους του 

συγκεκριμένου συντονιστή με το υλικό που παραθέτει στο αποθετήριο (υπό 

εμπλουτισμό). 

 

 
 

Η ηλεκτρονική τάξη σε σχέση με το τμήμα «Έγγραφα» θα εμπλουτίζεται σταδιακά 

από κάθε Συντονιστή/στρια. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται μπορούν 

να επισκέπτονται συχνά την ηλεκτρονική τάξη. Επίσης σταδιακά θα υπάρχει υλικό 

και στις άλλες επιλογές της ηλεκτρονικής τάξης (π.χ. σύνδεσμοι). 



Επίσης υπάρχει η σκέψη στο μέλλον να δοθεί η δυνατότητα εγγραφής (register) σε 

κάθε μάθημα του free open eclass όπου μπορούν να ενεργοποιηθούν άλλες 

υπηρεσίες της πλατφόρμας. 
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