Οδηγίες εγγραφής και εισόδου/εξόδου σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη
Επαγγελματικής Μάθησης
http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy
Για την εγγραφή του σχολείου στην Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης ακολουθούνται
τα παρακάτω βήματα.
Ι. Βήματα για δημιουργία κωδικού πρόσβασης (password) του σχολείου με χρήση του
ονόματος χρήστη (username) του σχολείου
ΒΗΜΑ 1: Εντοπίστε τη σελίδα της
Ηλεκτρονικής
Πύλης
Επαγγελματικής
Μάθησης από την Οικοσελίδα του Π.Ι.
(www.pi.ac.cy)
πατώντας
το
εικονίδιο
«Επαγγελματική
Μάθηση
Εκπαιδευτικών»
στο
δεξιό
κατακόρυφο μενού. Αφού εισέλθετε στη
σελίδα «Επαγγελματική Μάθηση
Εκπαιδευτικών»,
πατήστε
το
εικονίδιο
«Ηλεκτρονική
Πύλη
Επαγγελματικής Μάθησης» στην ιστοσελίδα.
Εναλλακτικά, εντοπίστε απευθείας
ιστοσελίδα
http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy.

την

Με το κατακόρυφο μενού μπορείτε να
πλοηγηθείτε στις σελίδες με τις πληροφορίες
που
αφορούν
την
Εφαρμογή
της
Επαγγελματικής Μάθησης.
Πατήστε τη λέξη «ΣΥΝΔΕΣΗ» στο πάνω
δεξιό μέρος της οθόνης.
ΒΗΜΑ 2: Στη σελίδα του Συστήματος
Κεντρικής
Αυθεντικοποίησης
του
Π.Ι.
πατήστε
την
υπογραμμισμένη
φράση
«Ξέχασα τον κωδικό μου».
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ΒΗΜΑ 3: Στο πεδίο εισαγάγετε το όνομα χρήστη
(username) του σχολείου και, μετά, πατήστε το
πράσινο βέλος στα δεξιά. Διαβάστε το μήνυμα
αναφορικά με την αποστολή του ηλεκτρονικού
μηνύματος και πατήστε «Αποστολή».

Σημείωση: Το όνομα χρήστη του κάθε
σχολείου (username) είναι το πρώτο μέρος της
ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Σχολείου, δηλαδή
οι χαρακτήρες πριν από το @. Για παράδειγμα, ένα σχολείο που έχει την ηλεκτρονική διεύθυνση
testing-school-lef@schools.ac.cy έχει το username testing-school-lef. Σε περιπτώσεις σχολείων
που το πρώτο μέρος της ηλεκτρονικής διεύθυνσης περιέχει πάνω από είκοσι (20)
χαρακτήρες αναγράφονται μόνο οι πρώτοι είκοσι (20) χαρακτήρες. Για παράδειγμα, το
dokimastiko-sxoleio-gia-epaggelmatiki-mathisi@schools.ac.cy θα έχει το username dokimastikosxoleio- (συνολικά 20 χαρακτήρες).
ΒΗΜΑ
4:
Ελέγξτε
το
ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο
του
σχολείου.
Ένα
αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα (email) πρέπει να έχει παραληφθεί αμέσως, με
αποστολέα
τη
διεύθυνση
automailer@cyearn.pi.ac.cy. Εντός οκτώ
ωρών από την παραλαβή του μηνύματος, θα
πρέπει να προχωρήσετε στη δημιουργία
κωδικού πρόσβασης.
Στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
πατήστε
την
υπογραμμισμένη
φράση
«Ορισμός
νέου
κωδικού»,
για
να
καταχωρίσετε έναν κωδικό πρόσβασης
(password) του σχολείου.
ΒΗΜΑ 5: Στη σελίδα που εμφανίζεται ορίστε
έναν κωδικό του σχολείου, όπως τον
επιθυμείτε, νοουμένου ότι πληροί τις
προϋποθέσεις που αναγράφονται:






να
αποτελείται
από
εννιά
τουλάχιστον
χαρακτήρες,
να έχει τουλάχιστον ένα κεφαλαίο γράμμα,
να έχει τουλάχιστον ένα μικρό γράμμα,
να μην περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες,
να έχει τουλάχιστον ένα αριθμητικό ψηφίο.

Επαναλάβετε τον ίδιο κωδικό στο επόμενο
πεδίο για επιβεβαίωση. Μετά, πατήστε τη
λέξη «Αλλαγή».
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ΒΗΜΑ 6: Στη σελίδα που εμφανίζεται ελέγξτε
για το μήνυμα «Ο κωδικός έχει αλλάξει!».
Από τούδε και στο εξής το όνομα χρήστη
(username) και ο κωδικός (password) θα
χρησιμοποιούνται για την είσοδο του
σχολείου ως εσωτερικού χρήστη στην Πύλη
Επαγγελματικής Μάθησης. Αλλαγή κωδικού
μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή με
επανάληψη της όλης διαδικασίας.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τη
δημιουργία κωδικού ή με την είσοδο στην Πύλη
Επαγγελματικής Μάθησης εντοπίστε την
ιστοσελίδα http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy
και επιλέξτε τη λέξη «Επικοινωνία» στο
αριστερό μενού.

Στη σελίδα που εμφανίζεται περιγράψτε το
πρόβλημα συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά
πεδία
στον
χώρο
της
Ηλεκτρονικής
Επικοινωνίας και, στη συνέχεια, πατήστε τη λέξη
«Αποστολή». Αντίγραφο του μηνύματός σας
θα αποσταλεί ταυτόχρονα και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου σας. Λειτουργός του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου θα επικοινωνήσει μαζί σας ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
που σημειώνεται στο σχετικό πεδίο (ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου ή άλλη που θα
δηλωθεί) το συντομότερο δυνατό. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στη διεύθυνση epaggelmatikimathisi@cyearn.pi.ac.cy.
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ΙΙ. Βήματα για είσοδο στην και έξοδο από την Πύλη με χρήση του ονόματος χρήστη
(username) και του μοναδικού κωδικού πρόσβασης (password) του σχολείου
ΒΗΜΑ1:
Εντοπίστε
την
ιστοσελίδα
http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy.
Πατήστε τη λέξη ΣΥΝΔΕΣΗ στο πάνω δεξιό
μέρος της οθόνης.

ΒΗΜΑ 2 - Είσοδος:
Στα πεδία που εμφανίζονται στη σελίδα
εισαγάγετε το όνομα χρήστη (username) και
τον κωδικό χρήστη (password) του σχολείου.
Ακολούθως πατήστε «Login».
Βεβαιωθείτε ότι έχετε εισέλθει στον ειδικό
χώρο του σχολείου. Το όνομα του σχολείου
πρέπει να αναγράφεται κάτω από το
λογότυπο του Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού, καθώς και εντός του κειμένου
της αρχικής σελίδας. Το αριστερό μενού
πρέπει να έχει διαφοροποιηθεί και στο πάνω
δεξιό μέρος της οθόνης θα πρέπει να
εμφανίζεται η λέξη «ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ».

ΒΗΜΑ 3 - Έξοδος:
Για να αποσυνδεθείτε από την Πύλη
Επαγγελματικής Μάθησης πατήστε τη λέξη
«ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ» στο πάνω δεξιό μέρος της
οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί
ελέγχοντας ότι έχετε μεταφερθεί στην Αρχική
Σελίδα της Πύλης Επαγγελματικής Μάθησης
και δεν είναι πλέον ορατό το όνομα και το
όνομα χρήστη του σχολείου.
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