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Η θνηλόηεηα Δηαδηθηπαθήο Σπκβνπιεπηηθήο είλαη έλαο ρώξνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ηε ρξήζε ειεύζεξνπ πιηθνύ καζήζεωο θαη δξαζηεξηνηήηωλ γύξω από ηε ζπκβνπιεπηηθή θαη θπξίωο ηε 

δηαδηθηπαθή ζπκβνπιεπηηθή. Είλαη έλαο πνιπδηάζηαηνο θνηλωληθόο νξγαληζκόο αθηεξωκέλνο ζηε 

κάζεζε, ζηε δηδαζθαιία θαη ζηελ έξεπλα. Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα επηηξέπεη  ηελ 

ειεθηξνληθή µάζεζε θαη ηελ επηθνηλωλία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπόκελνπο ζε πξαγκαηηθό 

ρξόλν, ελώ παξάιιεια ζπκπιεξώλεη θαη εκπινπηίδεη ηελ ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, κέζω ελόο 

πεξηβάιινληνο ζύγρξνλεο θαη αζύγρξνλεο ηειεθπαίδεπζεο. Εηδηθόηεξα, επηηξέπεη ζηνλ εθπαηδεπηή ηελ 

ειεθηξνληθή νξγάλωζε, απνζήθεπζε θαη παξνπζίαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη παξέρεη ζηνλ 

εθπαηδεπόκελν έλα ελαιιαθηηθό θαλάιη εμαηνκηθεπκέλεο κάζεζεο αλεμάξηεην από ρωξνρξνληθέο 

δεζκεύζεηο. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

Η πλατφόρμα θλεκτρονικισ μάκθςθσ (τθλεκπαίδευςθσ) που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν υποςτιριξθ των ςεμιναρίων και των εκπαιδευομζνων ςε 

αυτά είναι το pbworks.  Σο pbwork είναι ςχεδιαςμζνο να βοθκάει εκπαιδευτικοφσ 

να δθμιουργοφν μακιματα για εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ με δυνατότθτα 

πλοφςιασ αλλθλεπίδραςθσ. Ο ανοικτόσ του κϊδικασ και ο αρκρωτόσ του ςχεδιαςμόσ 

ςθμαίνει ότι ο κακζνασ μπορεί να του προςδϊςει επιπλζον λειτουργικότθτα. Η 

εκπαίδευςθ είναι κακαρά μακθτοκεντρικι αφοφ οι εκπαιδευόμενοι πρζπει να 

καταςκευάςουν γνϊςθ μόνοι τουσ και ο εκπαιδευτισ απλά ςυντονίηει τθν 

διαδικαςία.  

υνοπτικά μποροφμε να αναφζρουμε μερικά βαςικά χαρακτθριςτικά – 

δυνατότθτεσ που προςφζρει το pbworks και οι οποίεσ εμπίπτουν ςτισ βαςικζσ 

λειτουργίεσ μιασ πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ που παρουςιάςτθκαν ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα. Σο ςφςτθμα λοιπόν:  

 υποςτθρίηει τθ δθμιουργία αςφγχρονων βθμάτων ςυηιτθςθσ (discussion 

forums) για τθν επικοινωνία των εκπαιδευομζνων και του εκπαιδευτι  

 υποςτθρίηει «δωμάτια ςυηθτιςεων» (chat rooms) για ςυηιτθςθ ςε 

πραγματικό χρόνο (ςφγχρονθ επικοινωνία) και ανταλλαγι απόψεων. Η 

ςφγχρονθ επικοινωνία μπορεί να εμπλουτιςτεί με επιπλζον εξωτερικζσ 

εφαρμογζσ βιντεοςυςκζψεων (videoconference) για ςφγχρονθ επικοινωνία 

με εικόνα και ιχο ςε πραγματικό χρόνο, κακϊσ και τθν χριςθ υπθρεςιϊν 

Video on Demand και ψθφιακισ μετάδοςθσ εικόνασ και ιχου (video και 

audio streaming). Οι υπθρεςίεσ αυτζσ υποςτθρίηουν τθν εκπομπι ηωντανοφ 

προγράμματοσ, το οποίο ψθφιοποιείται και μεταδίδεται μζςω του 

διαδικτφου ςε πραγματικό χρόνο 

 υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα για διαμεριςμό αρχείων και εφαρμογϊν 

(application sharing) ανάμεςα ςε εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ. Οι 

εφαρμογζσ αυτζσ μπορεί να ζχουν τθν μορφι παρουςιάςεων, αρχείων 

κειμζνου, είτε και τθν μορφι πολυμεςικοφ υλικοφ. 
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 υποςτθρίηει προςωπικοφσ χϊρουσ αποκικευςθσ πλθροφοριϊν και 

εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ανά εκπαιδευόμενο  

 υποςτθρίηει τθν δυνατότθτα αποκικευςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ του 

μακιματοσ, για τθν επεξεργαςία του εκτόσ τθσ ςφνδεςθσ του διαδικτφου 

 υποςτθρίηει λειτουργίεσ θμερολόγιου και πίνακα ανακοινϊςεων με τισ 

προκεςμίεσ και τα άλλα ςθμαντικά γεγονότα που αφοροφν τουσ 

εκπαιδευόμενουσ 

 υποςτθρίηει λειτουργίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πρόοδο των μακθτϊν και τθσ 

ςυμμετοχισ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και παράλλθλα επιτρζπει 

τθν παρουςίαςθ αυτϊν των πλθροφοριϊν τόςο ςτον εκπαιδευόμενο όςο και 

ςτον εκπαιδευτι 

 υποςτθρίηει τθν εφκολθ δθμιουργία διαδραςτικϊν δοκιμαςιϊν 

αυτοαξιολόγθςθσ 

 υποςτθρίηει τθν δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ και ομάδων 

εκπαιδευομζνων 

Η πλατφόρμα pbworks επιτρζπει τον διαχωριςμό των χρθςτϊν τθσ πλατφόρμασ 

ςτουσ διακριτοφσ ρόλουσ των εκπαιδευομζνων, των εκπαιδευτϊν και του 

διαχειριςτι τθσ πλατφόρμασ. Κάκε διακριτόσ ρόλοσ ζχει διαφορετικά δικαιϊματα 

πρόςβαςθσ και επιτελεί διαφορετικζσ λειτουργίεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ 

εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ. 

υνοπτικά τα πλεονεκτιματα τθσ πλατφόρμασ θλεκτρονικισ μάκθςθσ που κα 

χρθςιμοποιθκεί για τθν ολοκλιρωςθ των ςεμιναρίων που κα προςφζρει θ 

Ακαδθμία Πολιτϊν για τουσ εκπαιδευόμενουσ μζςω του διαδικτφου είναι τα εξισ: 

 Η  ανάπτυξθ  ικανότθτασ  πρόςβαςθσ  ςε μακθςιακό  υλικό  από  απόςταςθ  

και  θ δυνατότθτα κατανόθςισ του  

 Η  προςφορά  ενόσ  ευχάριςτου  και  φιλικοφ «µακθτοκεντρικοφ»  

περιβάλλοντοσ µάκθςθσ που ςζβεται τισ  ιδιαιτερότθτεσ και προτιµιςεισ των 

εκπαιδευομζνων, ςυμβάλει ςτθν υποκίνθςθ τουσ ςτθν εκπαιδευτικι 
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διαδικαςία,  και προςφζρει τεχνικι  υποςτιριξθ,  για  να µθν  αποτελζςει  θ  

χριςθ  τθσ τεχνολογίασ εµπόδιο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

 Η ενίςχυςθ τθσ αυτονόµθςθσ και τθσ προςωπικότθτασ του εκπαιδευόµενου 

τόςο ςε επίπεδο επικοινωνίασ όςο και ςε επίπεδο ανάπτυξθσ τεχνικϊν και 

µεκόδων μάκθςθσ  

 Η προϊκθςθ µίασ  νζασ µορφισ  θλεκτρονικισ  επικοινωνίασ  εκπαιδευτι  

και εκπαιδευόµενων μζςω τθσ απελευκζρωςθσ από τα φυςικά όρια τθσ 

τάξθσ 

 Η δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ προςωπικισ προόδου 

κάκε εκπαιδευόμενου 

 Δυνατότθτα ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ 

μεταξφ των εκπαιδευομζνων, δθμιουργία ομάδων και προϊκθςθ των 

δεξιοτιτων που ςχετίηονται με τθν οργάνωςθ και τθν λειτουργία ςε ομάδεσ 

 Άμεςθ διαςφνδεςθ και χριςθ εξωτερικϊν θλεκτρονικϊν πθγϊν 

πλθροφόρθςθσ (wikis, θλεκτρονικζσ βιβλιοκικεσ, μεγάλεσ βάςεισ δεδομζνων 

με πολυμεςικό υλικό 

 Η εξοικείωςθ του εκπαιδευόµενου µε τθ χριςθ των νζων τεχνολογιϊν και 

βελτίωςθ τθσ αυτοεκτίμθςισ του 

Η πρόςβαςθ ςτθν πλατφόρμα απαιτεί απλά τθ χριςθ προςωπικϊν 

υπολογιςτϊν (ςτακεροί ι φορθτοί), ζναν οικείο φυλλομετρθτι ιςτοφ (Internet 

Explorer, Firefox, Safari, Opera) και τθ ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Παράλλθλα για τθν 

χριςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου κα χρθςιμοποιθκοφν οι εφαρμογζσ 

γραφείου (Microsoft office, θ ςυμβατό), που υπάρχουν ςε κάκε υπολογιςτι.  
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Σο παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ζνα χριςιμο οδθγό για τον εγγεγραμμζνο χριςτθ 

–εκπαιδευόμενο, όπου παρουςιάηονται αναλυτικά οι λειτουργίεσ τθσ πλατφόρμασ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, περιγράφονται οι διαδικαςίεσ εγγραφισ και οι δυνατότθτεσ 

ςυμμετοχισ ςτα διαδικτυακά μακιματα (ςυμμετοχι ςε μακιματα, πρόςβαςθ ςτο 

εκπαιδευτικό υλικό, ενθμζρωςθ, επικοινωνία κλπ). 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΗΝ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ 
 

Η είςοδοσ ςασ ςτθν πλατφόρμα με τθν ιδιότθτα του εκπαιδευόμενου κα ςασ 

επιτρζψει να αξιοποιιςετε όλεσ τισ δυνατότθτεσ. Μερικά μακιματα ενδζχεται να 

είναι κλειςτά, όπου ςασ εγγράφει ο εκπαιδευτισ τθσ ενότθτασ. Για να γίνει αυτό κα 

πρζπει να αποκτιςετε ζνα λογαριαςμό εκπαιδευόμενου.  

Δθμιουργία Λογαριαςμοφ Εκπαιδευόμενου 

Για να αποκτιςετε λογαριαςμό εκπαιδευόμενου ςτθν πλατφόρμα κα πρζπει 

να ακολουκιςετε τα παρακάτω βιματα: 

Σο ςφςτθμα κα ςασ ςτείλει ζνα ενθμερωτικό e-mail, ςτθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που ζχετε δθλϊςει, ςτο οποίο κα ςασ προςκαλεί να 

γίνετε χριςτθσ τθσ κοινότθτασ. Πατϊντασ το link “Join the workspace ecounselling”, 

κα ςασ ανοίξει ζνα παράκυρο, όπου κα πατιςετε τον κωδικό ςασ και κα ειςζλκετε 

ςτθν πλατφόρμα.  
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Σο επικυμθτό όνομα χριςτθ (username) και το ςυνκθματικό (password). 

Πρόκειται για το username & password με το οποίο κα ςασ αναγνωρίηει το 

ςφςτθμα. (Προςοχι: τόςο για το username, όςο και για το password προτείνεται θ 

χριςθ Λατινικϊν Χαρακτιρων και να μθν περιζχουν ειδικοφσ χαρακτιρεσ, παρά 

μόνο αρικμοφσ ι/και γράμματα). Σο e-mail ςασ είναι ιδθ καταχωρθμζνο, αρκεί να 

επιλζξετε μόνο password. 

 

 

 

 

 

 

φνδεςθ χριςτθ/Αποςφνδεςθ 

Εφόςον αποκτιςετε λογαριαςμό εκπαιδευόμενου, κα πρζπει κάκε φορά 

που επιςκζπτεςτε τθν πλατφόρμα να πλθκτρολογείτε το Όνομα χριςτθ (username) 

και το προςωπικό ςασ ςυνκθματικό (password).  Για να βγείτε από τθν πλατφόρμα 

πατάτε το log out πάνω δεξιά. 

Η πλατφόρμα βρίςκεται ςτθν εξισ ιςτοςελίδα: ecounselling.pbworks.com. Τπάρχει 

περίπτωςθ κατά τθν είςοδο ςασ να εμφανιςτεί ζνα παράκυρο με ερϊτθςθ 

αςφαλείασ. Κάνετε κλικ ςτο Όχι και ςυνεχίηετε. 

 

Πλθκτρολογιςτε το e-mail 

και το επικυμθτό 

password. Εάν ξεχάςετε τον κωδικό 

ςασ 
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ε περίπτωςθ που ξεχάςετε το ςυνκθματικό ςασ, δίνεται θ δυνατότθτα 

ανάκτθςθσ του κωδικοφ ςασ, πατϊντασ τθν εντολι «Forgot my password». Οι 

οδθγίεσ κα ςασ ςταλοφν ςτο e-mail που ζχετε δθλϊςει. 

Αλλαγι του προφίλ  

Με τθν είςοδο ςασ ςτθν πλατφόρμα κα βρεκείτε ςτο προςωπικό ςασ 

χαρτοφυλάκιο, όπου μπορείτε να ρυκμίςετε τισ πλθροφορίεσ του προφίλ ςασ και να 

οργανϊςετε το χϊρο ςασ.  

 το πλαίςιο που ανοίγει, ζχετε τρεισ επιλογζσ: Home, Profile και E-mail. 

 

τθν επιλογι Home, ο εκπαιδευόμενοσ βλζπει όλα τα workspaces, ςτα οποία 

είναι εγγεγραμμζνοσ. Πατϊντασ ςτο ecounselling.pbworks.com ειςζρχεται ςτθν 

αρχικι ςελίδα τθσ πλατφόρμασ. 

 

τθν επιλογι Profile, ο εκπαιδευόμενοσ μπορεί αν αλλάξει τα προςωπικά 

ςασ ςτοιχεία, όπωσ, το όνομα χριςτθ, το ςυνκθματικό ςασ, τθ διεφκυνςι e-mail ι 
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τον αρικμό μθτρϊου ςασ κλπ. Για να αλλάξετε τα παραπάνω ςτοιχεία 

πλθκτρολογείςτε ςτα αντίςτοιχα πεδία τα καινοφρια ςτοιχεία. 

 

 

τθν επιλογι Email, ο χριςτθσ μπορεί να ειςάγει και δεφτερο e-mail, ενϊ 

ταυτόχρονα μπορεί να αλλάξει κωδικό πρόςβαςθσ. Πλθκτρολογεί το παλιό και το 

νζο ςυνκθματικό και ςτθ ςυνζχεια κάνει κλικ ςτο κουμπί με τθν ζνδειξθ «Submit». 

 

 

 

 τα παραπάνω μενοφ μπορείτε να ειςζλκετε και όταν είςτε ςτθν πλατφόρμα 

πατϊντασ πάνω δεξιά το μενοφ «account». 

ΠΡΟΟΧΗ: Παρακαλοφμε να 

πλθκτρολογείτε ονόματα που να 

δείχνουν τθν ταυτότθτα ςασ. Για 

παράδειγμα, όταν κάποιοσ 

ονομάηεται Παπαδάκθσ Γεϊργιοσ, 

είναι προτιμότερο να γίνει χριςθ 

του εξισ ονόματοσ: 

George_Papadakis 
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Αφοφ ζχετε ρυκμίςει τα προςωπικά ςασ ςτοιχεία, μπορείτε να πλοθγθκείτε 

ςτθν πλατφόρμα και τισ δυνατότθτεσ που ςασ παρζχει. 

Αναηιτθςθ 

Κάνοντασ κλικ ςτον ςφνδεςμο «Search this workplace» πάνω δεξιά, μπορείτε να 

εκτελζςετε μια αναηιτθςθ ςτα μακιματα τθσ πλατφόρμασ με βάςθ τον τίτλο του 

μακιματοσ, τυχόν λζξεισ κλειδιά, τον εκπαιδευτι ι τον κωδικό του μακιματοσ. 

θμειϊςτε ότι θ αναηιτθςθ κα γίνει μόνο ςτα μακιματα ςτα οποία επιτρζπεται θ 

πρόςβαςθ. Αναηιτθςθ μπορείτε να εκτελζςετε από οποιοδιποτε ςθμείο ςτο οποίο 

βρίςκεςτε. 

 

 

Πλοιγθςθ ςτθν Αρχικι ελίδα 

Η Αρχικι ελίδα ςασ δίνει τθ δυνατότθτα να δείτε όλεσ τισ επιλογζσ ςασ. Πάνω 

αριςτερά υπάρχουν οι επιλογζσ Wiki και Pages & Files. To Wiki ουςιαςτικά είναι θ 

Αρχικι ςελίδα, ενϊ το Pages & Files ςασ ανοίγει όλα τα αρχεία που υπάρχουν ςτθν 

πλατφόρμα.  
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Σο μενοφ Pages & Files 

 τθν αριςτερι ςτιλθ μποροφμε να δοφμε όλουσ τουσ φακζλουσ και τα 

αρχεία που υπάρχουν. Εάν ο χριςτθσ κζλει να δει μόνο τισ ςελίδεσ τότε πατάει ςτο 

all pages, εάν κζλει όλουσ τουσ φακζλουσ ςτο all files κ.ο.κ. Πατϊντασ ςε 

οποιοδιποτε φάκελο ανοίγουν ςτθ δεξιά ςτιλθ τα περιεχόμενα του. Αν για 

παράδειγμα πατιςετε Κατάλογοσ μακθμάτων, κα ςασ εμφανίςει όλεσ τισ κεματικζσ 

ενότθτεσ. Σο μενοφ αυτό δεν κα το χρθςιμοποιιςετε πολφ, γιατί όλα τα αρχεία 

υπάρχουν ςε links ςτθν αντίςτοιχθ ενότθτα. Κάκε φορά για να επιςτρζψετε ςτθν 

αρχικι ςελίδα πατάτε ςτο wiki που υπάρχει πάνω αριςτερά.  

 

Επίςθσ, ςτθν Αρχικι ςελίδα δίνονται κάποιεσ βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθ 

ςυμβουλευτικι και τθν πλατφόρμα, ενϊ παρατίκενται ο κατάλογοσ μακθμάτων, οι 

επιλογζσ ςυηιτθςθσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ.  

 

Πατϊντασ ςτο ςχετικό link ςασ 

παραπζμπει ςτο θλεκτρονικό 

μάκθμα.  

Κάποια δεν είναι προςβάςιμα 

ακόμθ. 

Θα ανοίξουν τθν περίοδο που 

κα υλοποιθκεί θ κεματικι 

ενότθτα  



e-counselling- Πλατφόρμα τθλεκπαίδευςθσ 

 

 

 Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου Σελίδα 
12 

 
  

                         Εικ.9 Κατάλογοσ μακθμάτων 

 

Εξίςου ςθμαντικό ςτθν Αρχικι ςελίδα είναι θ ςτιλθ, που βρίςκεται ςτθ δεξιά 

πλευρά, θ οποία περιζχει το Navigator, το sidebar, τα Γριγορα Links και οι 

ςυνδεδεμζνοι χριςτεσ.  

 

 

το sidebar υπάρχει ζνα chat room, όπου μπορείτε να αφινετε μθνφματα και 

απορίεσ. 

 

Πατϊντασ ςτο ςχετικό link ςασ 

παραπζμπει ςτα δωμάτια 

ςυηθτιςεων. 

Εδϊ υπάρχει ζνα ερωτθματολόγιο 

αξιολόγθςθσ, που καλείςτε να 

ςυμπλθρϊςετε μετά το πζρασ του 

προγράμματοσ. 

τοιχεία επικοινωνίασ  

το πεδίο Navigator παρουςιάηονται ςυνοπτικά όλοι οι φάκελοι και 

τα αρχεία που υπάρχουν ςτθν ιςτοςελίδα.  Λειτουργεί ςαν χάρτθσ 

τθσ πλατφόρμασ.  

θμαντικό:  Σο link Starred Pages & Files περιζχει όλεσ τισ ςελίδεσ 

που κεωρείτε ςθμαντικζσ. ε κάκε ςελίδα περιζχει δίπλα ζνα άςπρο 

αςτεράκι, αν πατιςετε πάνω μετατρζπεται ςε κίτρινο και 

εμφανίηεται ςτο μενοφ αυτόματα και μπορείτε να ζχετε γριγορθ 

πρόςβαςθ. 

το ςθμείο αυτό μπορείτε να 

πλθκτρολογείτε οτιδιποτε κζλετε, 

ςχετικό με το e-counseling 
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Ακριβϊσ από κάτω υπάρχει μία ςειρά επιλογϊν, που 

ςασ παραπζμπουν εφκολα και γριγορα ςτο 

Πρόγραμμα ςπουδϊν, ςτουσ Κακθγθτζσ, ςτο 

εγχειρίδιο χριςθσ, ςτισ ανακοινϊςεισ και ςτισ ςυχνζσ 

ερωτιςεισ. 

Εδϊ βλζπετε τουσ 

ςυνδεδεμζνουσ χριςτεσ 

τθ ςυνζχεια υπάρχουν διάφορα links, τα οποία 

παραπζμπουν ςε άλλεσ υπθρεςίεσ που προςφζρει το 

πρόγραμμα.  

Πατϊντασ ςτο eBlogger μπορείτε να επιςκεφτείτε το 

blog του προγράμματοσ. 

Σο E-counselling παραπζμπει ςτθν ιςτοςελίδα. 

Σο Facebook ςασ ανοίγει το προφίλ τθσ Ακαδθμίασ, 

ςτθν οποία ςασ καλοφμε να γίνετε μζλθ. Βζβαια, ςε 

κάκε περίπτωςθ κα γίνετε μζλθ τθσ κλειςτισ ομάδασ 

με τίτλο διετζσ Πρόγραμμα ειδίκευςθσ ςτθ 

ςυμβουλευτικι.  
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ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ 

 

τθν Αρχικι ςελίδα υπάρχουν οι κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ παραπζμπουν 

ςτο εκπαιδευτικό υλικό. Σα μακιματα είναι οργανωμζνα ςε υποενότθτεσ. Κάκε 

υποενότθτα περιζχει εκπαιδευτικό υλικό, αςκιςεισ και ςχετικό video, όπου κα 

εξθγεί ο εκπαιδευτισ τθν κάκε υποενότθτα. Ασ δοφμε για παράδειγμα τθν ενότθτα 

Διαδικτυακι υμβουλευτικι.  

- Επιλζγετε από τθν Αρχικι ςελίδα, ςτο μενοφ κατάλογοσ μακθμάτων το link 

με τίτλο Διαδικτυακι υμβουλευτικι.  

- Εμφανίηεται θ ςελίδα τθσ ενότθτασ, θ οποία περιζχει: 

o φντομθ περιγραφι Ενότθτασ 

o Χρονοδιάγραμμα Ενότθτασ 

o Τποχρεϊςεισ εκπαιδευόμενων 

o Περιγραφι υποενοτιτων 

Κάντε κλικ ςτο όνομα τθσ κεματικισ υποενότθτασ που επικυμείτε για να ειςζλκετε 

ςτα περιεχόμενα τθσ. Κάκε υποενότθτα ζχει υπερςφνδεςμο, ο οποίοσ οδθγεί ςε νζα 

ςελίδα με το αντίςτοιχο υλικό. Τπερςυνδζςμουσ μπορείτε να εντοπίςετε και κακϊσ 

διαβάηετε κάποιεσ υποενότθτεσ. Μπορείτε να βρείτε διακζςιμα κείμενα, 

ςθμειϊςεισ, παρουςιάςεισ, βιβλία, εικόνεσ, διαγράμματα, κλπ που αφοροφν το 

μάκθμα. 

 

 

Θα παρατθριςετε ότι ςτθν πλατφόρμα υπάρχουν και διακζςιμα ολόκλθρα 

βιβλία. Για να διαβάςετε το βιβλίο μπορείτε να πατιςετε τα βελάκια ι να το 

προβάλετε ςε ολόκλθρθ τθν οκόνθ, πατϊντασ το αντίςτοιχο κουμπί.   
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Εκτόσ από το εκπαιδευτικό υλικό ςε μορφι κειμζνου, ο εκπαιδευτισ πρόκειται 

να ανεβάςει οπτικοακουςτικό εκπαιδευτικό, κυρίωσ αρχεία βίντεο (τφπου mpeg, avi 

κ.λπ.), που αφοροφν το μάκθμα. Για να δείτε λοιπόν το οπτικοακουςτικό 

εκπαιδευτικό υλικό, κάντε κλικ ςτο όνομα του αρχείου ι του ςυνδζςμου βίντεο που 

κζλετε να παρακολουκιςετε. 

 

Ανακοινώςεισ 

Σο μενοφ Ανακοινϊςεισ επιτρζπει τθν ενθμζρωςθ των εγγεγραμμζνων 

χρθςτϊν ςε κζματα που αφοροφν το ςυγκεκριμζνο μάκθμα. Παράλλθλα επιτρζπει 

ςτουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτζσ του μακιματοσ να ςτζλνουν τισ ανακοινϊςεισ με 

θλεκτρονικό ταχυδρομείο, ςτουσ Εκπαιδευόμενουσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

μάκθμα. Βαςικι προχπόκεςθ για να λαμβάνετε τα ενθμερωτικά μθνφματα είναι να 

ζχετε ορίςει ςωςτι διεφκυνςθ email ςτο προφίλ ςασ.  

 

Περιοχι ςυηθτιςεων 

Η περιοχι ςυηθτιςεων είναι το ςθμείο αλλθλεπίδραςθσ εκπαιδευτι – 

εκπαιδευόμενου. Η πλατφόρμα παρζχει τθ δυνατότθτα δθμιουργίασ περιοχϊν 

ςυηθτιςεων επιτρζποντασ τθ ςυμμετοχι ςε όλουσ τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο 

μάκθμα χριςτεσ (εκπαιδευτζσ και εκπαιδευόμενουσ). Επιπλζον μπορείτε να δείτε 

τθν τελευταία προςκικθ ςε κάκε κζμα ςυηθτιςεων, το πλικοσ των κεμάτων 

ςυηθτιςεων και των αρικμό των μθνυμάτων. 
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το ςθμείο αυτό κα πρζπει να κάνετε login, ειςάγοντασ e-mail και password.  

 

 Αφοφ κάνετε login μπορείτε να δείτε τα κζματα ςυηιτθςθσ και να ςυμμετζχετε ςτισ 

κεματικζσ ενότθτεσ που περιζχει. Για να διαβάςετε τα μθνφματα ςε ζνα κζμα, κάντε 

κλικ ςτο όνομα του κζματοσ. Με αυτό τον τρόπο κα δείτε τα περιεχόμενα του 

κζματοσ. Σα μθνφματα διαβάηονται από πάνω προσ τα κάτω δθλαδι τα πιο 

πρόςφατα είναι ςτο κάτω μζροσ τθσ ςελίδασ. ε αυτό το ςτάδιο υπάρχουν 

οριςμζνεσ επιλογζσ. Για να ςτείλετε απάντθςθ επιλζξτε τον ςφνδεςμο "Reply". 
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Πλθκτρολογιςτε το όνομα & το μινυμά ςασ μζςα ςτο πλαίςιο κειμζνου, 

ςυμπλθρϊςτε το code image και κατόπιν κάντε κλικ ςτο "Post Message" για να 

ςτείλετε το μινυμα ςασ ι Cancel για να ακυρϊςετε τθν αποςτολι. 

Αν κζλετε να ξεκινιςετε μια καινοφρια ςυηιτθςθ, τότε κάντε κλικ ςτο ςφνδεςμο 

"Topics View" και ζπειτα ςτο “New Topic”. Πλθκτρολογιςτε το κζμα ςυηιτθςθσ και 

το μινυμα ςτα αντίςτοιχα πλαίςια κειμζνου.  

 

Σθλεςυνεργαςία 

Οι εκπαιδευόμενοι ζχουν τθ δυνατότθτα ανταλλαγισ μθνυμάτων κειμζνου (chat) με 

όςουσ χριςτεσ είναι εγγεγραμμζνοι ςτο μάκθμα. Οφείλουν να πλθκτρολογιςουν 

ζνα όνομα ςτα αγγλικά και να ςυνομιλιςουν.    

 

 

Εκτόσ από το chat room και το forum, υπάρχει θ δυνατότθτα οι εκπαιδευόμενοι να 

πλθκτρολογιςουν οποιαδιποτε απορία  και ςκζψθ ςτο πλαίςιο που υπάρχει ςτο 

κάτω μζροσ κάκε ςελίδασ. Ωςτόςο, είναι προτιμότερο να γίνονται οι ςυνομιλίεσ ςτα 

παραπάνω.  

 

 

 


