ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄66, Τ.Κ. 2600 Κλήρου, Λευκωσία –
Τηλ: 22632425 Τηλεομοιότυπο:22874308,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dim-klirou-lef@schools.ac.cy
Ιστοσελίδα Σχολείου: http://dim-klirou-lef.schools.ac.cy

……………………… ………………………

username : ……………….
password: …………………..

ΝΕΟ
password: ………………………...
Αριθμός κινητού για ανάκτηση του
κωδικού (password) σε περίπτωση
που τον χάσετε:
+357 ……………………..

21/10/2020
Αγαπητοί γονείς,
Σας προωθούμε τον λογαριασμό Office 365 του παιδιού σας (username και password), με
σκοπό την εγκατάσταση του, σε ψηφιακή συσκευή μέσω της οποίας το παιδί σας θα μπορεί
να αξιοποιεί το λογισμικό TEAMS για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αν αυτό χρειαστεί.
Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού πρέπει να ακολουθήσετε τα πιο κάτω βήματα:
1. Να μπείτε στην ιστοσελίδα
https://portal.office.com
2. Να καταχωρήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται πιο πάνω (username – password)
και αφορούν στο παιδί σας.
3. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε θα σας ζητηθεί να αλλάξετε το password .
Βάλτε αυτό που θέλετε εσείς και φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος μαζί με αυτές τις
οδηγίες.
4. Όταν ζητηθεί, να καταχωρήσετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για ανάκτηση
του κωδικού σας στην περίπτωση που τον χάσετε (σε τέτοια περίπτωση σας στέλνουν
ένα κωδικό σε αυτό το κινητό και η διαδικασία γίνεται πολύ εύκολη).

5. Στη συνέχεια μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα TEAMS ή όποια από τις
εφαρμογές γραφείου Office 365 Pro Plus προσφέρονται και μπορείτε να συνδέεστε με
το username και το δικό σας password.
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της συμφωνίας Υπουργείου Παιδείας και Microsoft,
παρέχεται το δικαίωμα σε όλους τους μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης να
χρησιμοποιούν δωρεάν το Office365 pro plus (Word, Excel, PowerPoint, Teams email
κ.ά.) σε πέντε συσκευές προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών ή Mac της εταιρίας
Apple και σε πέντε έξυπνες συσκευές τους (Android, iPhone, iPad, windows mobile
phone).
Σας παρακαλούμε, αυτή η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι τις 26/10/2020.
•

Για τεχνική στήριξη σχετικά με το Office365, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο
22 697960

(ώρες 08:00 - 15:00)

Από το Σχολείο

