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1. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα
Για να έχει πρόσβαση ένας χρήστης στην ιστοσελίδα EDUCATE Eramus+KA2, θα
πρέπει να πληκτρολογήσει το URL στην μπάρα διευθύνσεων (Εικόνα 1):
http://educate-platform.com.

Εικόνα 1
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2. Sign Up – Εγγραφή στην Ιστοσελίδα για Πρώτη Φορά
1. Για να δημιουργήσει λογαριασμό ένας χρήστης, θα πρέπει να επιλέξει τον
σύνδεσμο ‘Sign up’ που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της ιστοσελίδας που θα
μεταβεί. (Εικόνα 2)

Εικόνα 2

2. Ο σύνδεσμος ‘Sign Up’ παίρνει τον χρήστη στη φόρμα εγγραφής (Εικόνα 3),
όπου θα πρέπει να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται.
 Username: Ο χρήστης επιλέγει κάποιο username, το οποίο θα πρέπει να θυμάται
για να μπορεί να κάνει κάθε φορά login. (π.χ., George).
 Email: Συμπληρώνεται το email του χρήστη.
 Password: Ο χρήστης δίνει ένα συνθηματικό το οποίο, επίσης, πρέπει να θυμάται
για να μπορεί να κάνει κάθε φορά login.
 Το Όνομα και το Επίθετό σας: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει υποχρεωτικά
το όνομα και το επίθετό του (π.χ., Γιώργος Γεωργίου). Είναι σημαντικό να βάλετε
το σωστό Ονοματεπώνυμο, καθώς αυτό θα εμφανιστεί αυτόματα στο δίπλωμα
που θα λάβετε με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ενότητας.
 Είδος Λογαριασμού: Στο είδος λογαριασμού, ο χρήστης έχει δύο επιλογές. Είτε θα
εγγραφεί ως ‘Εκπαιδευτής’ είτε ως ‘Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικών΄, για να μπορέσει
να έχει την ανάλογη πρόσβαση στο υλικό.
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 Επίπεδο Εκπαίδευσης: Στο είδος εκπαίδευσης, ο χρήστης έχει δύο επιλογές. Είτε
θα εγγραφεί για ‘Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση’ είτε για ‘Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση’, για να μπορέσει να έχει την ανάλογη πρόσβαση στο υλικό.

3. Για να ολοκληρωθεί η δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης θα πρέπει να
πατήσει το κουμπί ‘Register’ (1).

** Σημειώνεται ότι όλα τα πεδία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα με τη σωστή μορφή.
(Δηλαδή, ένα email που δεν περιλαμβάνει το @, είναι προβληματικό και ο χρήστης θα
λάβει μήνυμα λάθους και δεν θα μπορέσει να ενωθεί στην πλατφόρμα)

1
Εικόνα 3

4. Όταν ο χρήστης πατήσει το ‘Register’ και όλα τα πεδία είναι σωστά
συμπληρωμένα, θα λάβει το μήνυμα ‘CONGRATULATIONS! YOU HAVE BEEN
SUCCESSFULLY REGISTERED, PLEASE CHECK YOUR EMAIL TO ACTIVATE THE
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ACCOUNT’ (Εικόνα 4). Έτσι, ο χρήστης θα πρέπει να μεταβεί στο email του για
να βρει το σχετικό σημείωμα.

Εικόνα 4

5. Στο email, ο χρήστης, λαμβάνει έναν σύνδεσμο για να ενεργοποιήσει τον
λογαριασμό του (Εικόνα 5).

Εικόνα 5

6. Πατώντας στον σύνδεσμο που δίνεται, ο χρήστης μεταφέρεται στην
ιστοσελίδα, όπου βλέπει ένα Activate Key και αρκεί να πατήσει στο κουμπί
‘Activate’ για να ενεργοποιήσει τον λογαριασμό του

Εικόνα 6
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3. Log in – Σύνδεση στην Πλατφόρμα (Ιστοσελίδα)
Αφότου έχει δημιουργήσει λογαριασμό, για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην
πλατφόρμα, ο χρήστης , αρκεί να βρει τον σύνδεσμο ‘Login’ που βρίσκεται στο
πάνω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας, και να συμπληρώσει το username και το
password που δήλωσε στην φόρμα δημιουργίας λογαριασμού.

Εικόνα 7
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4. Αρχική Σελίδα
Κάνοντας Activate τον λογαριασμό του ο χρήστης, αποκτά πρόσβαση στην
πλατφόρμα ως Εκπαιδευτικός ή Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικών, ανάλογα με την
επιλογή που έδωσε. Αρχικά βλέπει την Αρχική Σελίδα που είναι κοινή σε όλους
τους χρήστες ανεξαρτήτως της ιδιότητας ή της βαθμίδας στην οποία διδάσκουν
(Εικόνα 8).

Εικόνα 8
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5. Εισαγωγικό Σημείωμα
Στη δεύτερη καρτέλα (tab) του μενού, είναι το Εισαγωγικό Σημείωμα (Εικόνα 9), το
οποίο παρουσιάζει εισαγωγικές πληροφορίες για την πλατφόρμα Educate και τις
επιδιώξεις της.

Εικόνα 9
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6. Χάρτης Διδακτικών Ενοτήτων
Η τρίτη καρτέλα αφορά στον ‘Χάρτη Διαδικτυακών Ενοτήτων’, όπου παρουσιάζεται
ένα διάγραμμα με τις πέντε διδακτικές ενότητες από τις οποίες αποτελείται η
πλατφόρμα καθώς και ένα σύντομο σημείωμα το οποίο επεξηγεί το διάγραμμα
αυτό (Εικόνα 10).

Εικόνα 10
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7. Δείτε τις Ενότητες
Στην συγκεκριμένη καρτέλα, παρουσιάζονται οι διδακτικές ενότητες για τις οποίες
δήλωσε ο χρήστης στην εγγραφή του. Παράδειγμα: Η πιο κάτω εγγραφή, ανήκει
στον Γιώργο Γεωργίου που στο πεδίο ‘Είδος Λογαριασμού’ επέλεξε
‘Εκπαιδευτικός΄ και στο πεδίο ‘Είδος Εκπαίδευσης’ επέλεξε ‘Πρωτοβάθμια’ .
Επομένως οι ενότητες στις οποίες έχει πρόσβαση και μπορεί να παρακολουθήσει
είναι οι Διδακτικές Ενότητες 1 μέχρι 5 της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Εικόνα 11).
** Εάν ένας χρήστης εγγραφεί ως ‘Εκπαιδευτής Εκπαιδευτικών, θα έχει πρόσβαση στις
Διδακτικές Ενότητες 1 – 5 και στους Οδηγούς Εκπαιδευτών Εκπαιδευτικών των αντίστοιχων
διδακτικών ενοτήτων ‘Πρωτοβάθμιας’ ή ‘Δευτεροβάθμιας’ ανάλογα με τι έχει επιλέξει ( ΌΧΙ και
στις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης).

Εικόνα 11
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8. Επικοινωνία
Στην καρτέλα της επικοινωνίας, ο χρήστης μπορεί να βρει τα στοιχεία και τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συντονιστών του προγράμματος
EDUCATE σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Επιπλέον, μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου EDUCATE. Μπορεί, ακόμη, να
διαβάσει και συνοπτικές πληροφορίες αναφορικά με τη φιλοσοφία, το όραμα, τις
επιδιώξεις, τη διαδικασία ανάπτυξης του υλικού και επιλεγμένα αποτελέσματα
του προγράμματος EDUCATE. (Εικόνα 12)

Εικόνα 12
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9. Επεξήγηση του Τρόπου Λειτουργίας μιας Διδακτικής Ενότητας
Παίρνουμε ως παράδειγμα την Διδακτική Ενότητα 1–Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
**Παρόμοια ισχύει και για τις υπόλοιπες Διδακτικές Ενότητες.

1. Επιλέγοντας μια Διδακτική Ενότητα (course) εμφανίζεται πρώτα μια εισαγωγή
στην εκάστοτε διδακτική ενότητα καθώς και οι μαθησιακοί στόχοι και το κουμπί
‘Start Course’ στα δεξιά (Εικόνα 13). Ένας χρήστης που επιθυμεί να ξεκινήσει
την επιμόρφωση στη διδακτική ενότητα αυτή πρέπει να πατήσει το κουμπί
αυτό. Επιπλέον, κάτω από το συγκεκριμένο κουμπί, φαίνεται μια μπάρα, η
οποία δείχνει το ποσοστό στο οποίο ο χρήστης έχει καλύψει το περιεχόμενο και
τις δραστηριότητες της Διδακτικής Ενότητας. Για να συμπληρώσει κάποιος
χρήστης το 100% της Διδακτικής Ενότητας και να πάρει το Δίπλωμα Επιτυχίας,
θα πρέπει να ακολουθήσει ΟΛΑ τα βήματα, δηλαδή, να μελετήσει όλο το
περιεχόμενο, να απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα (quizzes) των
δραστηριοτήτων, όπως και τις τελικές ερωτήσεις αξιολόγησης (Παρουσιάζονται
στη συνέχεια).

Εικόνα 13

13

2. Ξεκινώντας τη Διδακτική Ενότητα, στην αριστερή πλευρά της σελίδας,
παρουσιάζονται οι Εισαγωγικές Δραστηριότητες, όλες οι Αναλύσεις
Περιπτώσεων Πρακτικής με τις δραστηριότητες, τα ερωτήματα (quizzes) και στο
τέλος τα παραρτήματα και τις τελικές ερωτήσεις αξιολόγησης (Εικόνα 14).

Εικόνα 14

** Σημειώνεται ότι υπάρχει η επιλογή ‘Βack to Course’, η οποία μπορεί να
αξιοποιηθεί για να μεταβεί ο χρήστης πίσω στην αρχή πριν ξεκινήσει τη Διδακτική
Ενότητα (Eικόνα13) και η επιλογή ‘Finish Course’. Αφού ο χρήστης ολοκληρώσει
όλες τις δραστηριότητες και επιτύχει στις τελικές ερωτήσεις αξιολόγησης σκορ
μεγαλύτερο από 70%, θα πρέπει να πατήσει το ‘Finish Course’ για να καταγραφεί
στο σύστημα ότι έχει ολοκληρώσει την εν λόγω Διδακτική Ενότητα και να λάβει το
Δίπλωμα. Υπενθυμίζεται ότι για να λάβει ένας χρήστης Δίπλωμα, θα πρέπει να
ολοκληρώσει ΟΛΕΣ τις δραστηριότητες, κάνοντας όλα τα quizzes και τις τελικές
ερωτήσεις αξιολόγησης της εν λόγω Ενότητας (Εικόνα 15).
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Εικόνα 15
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10.Ερωτήσεις Αξιολόγησης (Quizzes)
1. Όσες ερωτήσεις ή δραστηριότητες από κάτω αναφέρουν ‘Προχωρήστε στο
(Κωδικός Ερώτησης)’ σημαίνει πρέπει να πατήσετε στον σύνδεσμο που
εμφανίζεται με γαλάζιο χρώμα. Ο σύνδεσμος θα ανοίξει ένα δεύτερο
παράθυρο στο οποίο θα μπορείτε να καταγράψετε την απάντησή σας σε
κάποια ερώτηση αξιολόγησης (quiz) (Εικόνα 16).

Εικόνα 16

2. Ο χρήστης πατώντας στον σύνδεσμό προχωρά στην ερώτηση αξιολόγησης
(Εικόνα 17) την οποία καλείται να απαντήσει επιλέγοντας ‘Start’.

Εικόνα 17
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3. Ο χρήστης διαβάζει την ερώτηση, δίνει την απάντησή του και επιλέγει ‘Answer
Assignment’ για να καταχωρηθεί η απάντηση (Εικόνα 18).

Εικόνα 18

4. Επιστρέφοντας πίσω, καθώς και όποτε ολοκληρώνει μια δραστηριότητα, ο
χρήστης πρέπει να μαρκάρει ότι ολοκλήρωσε τη συγκεκριμένη δραστηριότητα
της Διδακτικής Ενότητας (unit) (Εικόνα 19, Σημείο 1 και 2), επιλέγοντας ‘Mark
this unit complete’ το κάτω μέρος της σελίδας (Εικόνα 19, Σημείο 3) και να
επιλέξει το ‘Νext Unit’ (Εικόνα 19, Σημείο 4) για να προχωρήσει στην επόμενη
δραστηριότητα.
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Εικόνα 19

5. Κάποιοι από τους συνδέσμους (quiz) περιλαμβάνουν μια σειρά ερωτήσεων
πολλαπλής επιλογής. Στα αριστερά παρουσιάζεται ο αριθμός των ερωτήσεων
που περιλαμβάνονται στο quiz καθώς και πόσους βαθμούς θα λάβει κάποιος
απαντώντας σωστά στην ερώτηση αυτή (Eικόνα 20, Σημείο 1). Για να μπορέσει
ο χρήστης να απαντήσει τις ερωτήσεις αρκεί να επιλέξει το κουμπί ‘Start Quiz’
(Εικόνα 20, Σημείο 2).
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Εικόνα 20

6. Ξεκινώντας το quiz, ο χρήστης βλέπει στο αριστερό μέρος σε ποια ερώτηση
βρίσκεται (Εικόνα 21, Σημείο 1). Καταχωρώντας μια απάντηση από τις επιλογές
που έχει (Σημείο 2), μπορεί να δει αυτόματα αν η συγκεκριμένη απάντηση που
έδωσε είναι σωστή επιλέγοντας το κουμπί ελέγχου της ορθότητας της
απάντησης ‘Check Answer’ (Σημείο 3) ή να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση
επιλέγοντας ‘Νext Question’ (Σημείο 4). Μόλις απαντήσει όλες τις ερωτήσεις ο
χρήστης πρέπει να καταχωρήσει τις απαντήσεις του πατώντας ‘Submit Quiz’
(Σημείο 5). Έτσι, θα μπορεί να δει τη βαθμολογία που πήρε.
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Εικόνα 21
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7. Με το τέλος του quiz ο χρήστης μπορεί να λάβει τα αποτελέσματα και να δει
αναλυτικά να δει ποια είναι σωστή απάντηση από τις λανθασμένες που έκανε,
πατώντας το ‘Check quiz Results’ (Εικόνα 22).

Εικόνα 22

8. Όπως φαίνεται και πιο κάτω (Εικόνα23) παρουσιάζονται όλες οι ερωτήσεις με
τις απαντήσεις που έδωσε ο χρήστης και τις αναμενόμενες ορθές απαντήσεις.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση που είναι λάθος η απάντηση που έδωσε, μπορεί
να δει την σωστή.

Εικόνα 23
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9. Όταν ο χρήστης ελέγξει όλες τις απαντήσεις και τα λάθη που έκανε, στο τέλος
μπορεί να δει τη συνολική βαθμολογία (total mark) για το συγκεκριμένο quiz
και εάν επιθυμεί μπορεί να κάνει ξανά το quiz, πατώντας το ‘Retake quiz’
(Εικόνα 24), όπου μεταβαίνει και πάλι στο σημείο της Εικόνας 20.

Εικόνα 24

10.Συμπληρώνοντας όλες οι ερωτήσεις και όλα τα Quizzes μιας Δραστηριότητας
θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, στο τέλος ο χρήστης να επιλέξει το ‘Mark
this Unit Complete’ και να βλέπει ότι όντως είναι ολοκληρωμένο με το σύμβολο
που παρουσιάζεται στην Εικόνα 25. Εάν κάποια δραστηριότητα (unit) δε
μαρκαριστεί δε θα μπορεί ο χρήστης να πάρει το δίπλωμα καθώς το σύστημα
θα θεωρεί ότι δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει όλη την ενότητα.

Εικόνα 25
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11.Τελική Αξιολόγηση
1. Φτάνοντας στις ερωτήσεις Τελικής Αξιολόγησης (Final Assignment), ο χρήστης
πρέπει να συμπληρώσει μια σειρά ερωτήσεων κλειστού τύπου σχετικές με
διάφορα θέματα με τα οποία καταπιάνονταν οι δραστηριότητες της εν λόγω
Διδακτικής Ενότητας. Για να ξεκινήσει το Assignment, ο χρήστης πρέπει να
επιλέξει το κουμπί ‘Start Quiz’, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας
(Εικόνα 26). Πριν ξεκινήσει να απαντά το quiz, λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης
για να δηλώσει αν είναι έτοιμος να ξεκινήσει (Εικόνα 27).

Εικόνα 26

Εικόνα 27
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2. Ο χρήστης ξεκινά και συμπληρώνει τις ερωτήσεις (Εικόνα 28). Παρόμοια με τα
quizzes, μπορεί να ελέγξει ξεχωριστά εάν η κάθε απαντηθείσα ερώτηση είναι
σωστή πατώντας ‘Check answer’, ή να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση.
Επίσης, εάν επιθυμεί να αναχωρήσει από το Assignment και να συνεχίσει κάποια
άλλη στιγμή να το ολοκληρώσει, μπορεί να επιλέξει το ‘Save Quiz Progress’. Εάν
ο χρήστης ολοκληρώσει το quiz και θέλει να καταχωρήσει τις απαντήσεις του
στο σύστημα για να δει το τελικό του σκορ πρέπει να πατήσει ‘Submit quiz’. Με
αυτή την επιλογή θα του εμφανίσει μήνυμα για το κατά πόσο έχει περάσει ή έχει
αποτύχει στο Assignment.

Εικόνα 28

3. Όταν ολοκληρώσει το Assignment ο χρήστης μπορεί να δει εάν έχει περάσει το
quiz επιτυχώς ή όχι. Επίσης, μπορεί να επιλέξει το ‘Check Results’, για να δει τις
σωστές και τις λανθασμένες (εάν έκανε) απαντήσεις καθώς και τον τελικό του
βαθμό (Εικόνα 29).
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Εικόνα 29

4. Πατώντας το ‘Check Results’, παρουσιάζονται όλες ερωτήσεις με τις απαντήσεις
που δόθηκαν και οι σωστές απαντήσεις όπως και το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης,
εάν κάποιος χρήστης το επιθυμεί ή έχει αποτύχει, μπορεί να επιλέξει το ‘Retake
Quiz’, για να επαναλάβει το quiz (Εικόνα 30)

Εικόνα
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5. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει και το Assignment, έχει ολοκληρώσει όλη την
Διδακτική Ενότητα. Επομένως, πατώντας το κουμπί ‘Finish Course’ (όπως
παρουσιάστηκε στην Εικόνα 15), θα λάβει μήνυμα πως ολοκλήρωσε επιτυχώς
τη Διδακτική Ενότητα (Εικόνα 31) και έχει πάρει το Δίπλωμα, το οποίο μπορεί να
δει πατώντας το ‘View Certificate’ (Εικόνα 32). Στο δίπλωμα θα αναγράφονται ο
τίτλος της Διδακτικής Ενότητας που ολοκλήρωσε, το Ονοματεπώνυμο του
χρήστη (όπως το δήλωσε κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα), καθώς και η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της ενότητας. Ο χρήστης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να
το κατεβάσει και να το αποθηκεύσει σε μορφή .pdf, καθώς και να το εκτυπώσει.

Εικόνα 31

Εικόνα 32
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