ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
Αγαπητοί καταρτιζόμενοι,
Καλωσορίσατε στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Easy Education.
Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα παρακαλώ πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στο επάνω και δεξιό
τμήμα της οθόνης σας.
Το όνομα χρήστη χρήστη και τον κωδικό σας τα έχετε λάβει στο προσωπικό σας e-mail.

Ο κάθε χρήστης μπορεί να επεξεργαστεί το προφίλ του από τις επιλογές που εμφανίζονται αγγίζοντας με τον κέρσορα το
όνομα του χρήστη που εμφανίζεται στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης αφού έχουμε συνδεθεί.

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της γλώσσας χειρισμού της πλατφόρμας σε Ελληνικά ή Αγγλικά.

Εφόσον έχετε συνδεθεί στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης στην αρχική οθόνη εμφανίζονται όλα τα προγράμματα
σπουδών του κέντρου μας. Ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μόνο για το πρόγραμμα για το οποίο
έχει κάνει εγγραφή.
Κάνοντας κλίκ στον τίτλο του προγράμματος που έχετε εγγραφεί ανοίγει η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης του
συγκεκριμένου προγράμματος.

Ο τίτλος του προγράμματος που επιλέξατε θα εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης ενώ από κάτω θα υπάρχει το
εκπαιδευτικό υλικό.

Το θεματικό υλικό είναι χωρισμένο σε μαθήματα και ενότητες για να σας διευκολύνει στην μελέτη.
Μπορείτε να μελετήσετε το εκπαιδευτικό υλικό μέσω της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης ή να το αποθηκεύσετε έτσι ώστε
να το μελετήσετε και εκτός σύνδεσης σας με την πλατφόρμα τηλεκατάρτισης σε περίπτωση όπου το υλικό έχει
αναρτηθεί σε αρχείο pdf.
Πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει και εκπαιδευτικό υλικό σε διαδραστική μορφή το οποίο μπορείτε να το μελετήσετε
μόνο μέσα από την πλατφόρμα καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή λήψης.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Κάνοντας κλικ στην επιλογή «Αρχική» ο χρήστης μεταφέρεται στην αρχική σελίδα όπου εμφανίζονται όλα τα
προγράμματα σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στο επάνω μέρος της πλατφόρμας βλέπετε τις ανακοινώσεις που αφορούν το τμήμα σας. Ανακοινώσεις έχει την
δυνατότητα να αναρτά η διοικητική υποστήριξη και ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών.
Συνιστάται να ελέγχετε συχνά τις ανακοινώσεις.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ
Στο κεντρικό τμήμα της οθόνης όπου βρίσκεται το εκπαιδευτικό υλικό κάθε προγράμματος πέρα από τις ανακοινώσεις
υπάρχει και η επιλογή «Συζητήσεις- Ερωτήσεις».
Στο πεδίο αυτό έχει την δυνατότητα οποιοσδήποτε χρήστης που είναι ενταγμένος στο σεμινάριο να ξεκινήσει ένα θέμα
συζήτησης το οποίο θα είναι ορατό σε όλους τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
Στο θέμα αυτό συζήτησης μπορούν να απαντήσουν και να σχολιάσουν οι υπόλοιποι χρήστες. Το μήνυμα εμφανίζεται με
τον τρόπο που φαίνεται παρακάτω. Για να το ανοίξετε παρακαλώ επιλέξτε τον τίτλο της συζήτησης που εμφανίζεται στην
πρώτη στήλη.

Σας παροτρύνουμε να συζητάτε με τους υπόλοιπους καταρτιζόμενους για οτιδήποτε σας απασχολεί σχετικά με το
πρόγραμμα σπουδών.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Για τα προγράμματα σπουδών στα οποία οι καταρτιζόμενοι καλούνται να παραδώσουν εργασίες υπάρχει σχετικό πεδίο
το οποίο αφορά την 1η εργασία και την 2η εργασία, όπου ανεβάζει ο καταρτιζόμενος την εργασία αφού την έχει
ολοκληρώσει με σκοπό να διορθωθεί και να βαθμολογηθεί από τον επιστημονικό υπεύθυνο.

Για να ανεβάσετε την εργασία στην πλατφόρμα moodle επιλέγετε την εργασία και έπειτα σας ανοίγει ένα πλαίσιο με
πληροφορίες για την εργασία σας.
Για να την ανεβάσετε πρώτη φορά επιλέγετε το πεδίο Προσθήκη Υποβολής που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να ελέγξετε τον βαθμό σας, υπάρχει το αντίστοιχο πεδίο «Κατάσταση Υποβολής».

