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Αρχική σελίδα, Σύνδεση, Εκπαιδευτικό περιβάλλον 
Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν στην περιήγηση και χρήση του Συστήματος τηλεκατάρτισης. 

Αρχική σελίδα - Σύνδεση 
Πρώτο βήμα για να συνδεθείτε στο Σύστημα τηλεκατάρτισης. 

Η διεύθυνση (URL) της αρχικής σελίδας του Συστήματος τηλεκατάρτισης είναι: 
https://elearning.sintraproject.eu/  

Για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, κάνετε κλικ στο «Σύνδεση»  (επάνω δεξιά γωνία της σελίδας) και στο 
επόμενο βήμα εισάγετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στα αντίστοιχα πεδία, όπως 
σας έχουν δοθεί από τον υπεύθυνο επικοινωνίας του έργου στη χώρα σας. 

 

https://elearning.sintraproject.eu/
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Ταμπλό – Επισκόπηση μαθημάτων 
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αυθεντικοποίησης, συνδέεστε στο σύστημα και μεταφέρεστε στο Ταμπλό σας. 
Σε αυτή τη σελίδα έχετε πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα, που είστε εγγεγραμμένοι. Στο μπλοκ Επισκόπηση 
μαθημάτων υπάρχει η λίστα με τα μαθήματά σας. 
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Το Ταμπλό σας είναι μία προσωποποιημένη (για κάθε χρήστη του συστήματος) σελίδα, όπου γρήγορα μπορείτε 
να βρείτε πληροφορίες για την εκπαίδευσή σας, π.χ. ανακοινώσεις, καταληκτικές ημερομηνίες εργασιών, 
εκδηλώσεις, ημερολόγιο εκπαίδευσης, κ.α. Κάθε χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη διάταξη και να 
προσθαφαιρέσει μπλοκ στο ταμπλό με τη χρήση του κουμπιού Προσαρμογή αυτής της σελίδας. 
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Μετάβαση στο μάθημα 
Για να μεταβείτε σε ένα μάθημα, κάνετε κλικ στον τίτλο του (ή την εικόνα του) από τη λίστα στην Επισκόπηση 
μαθημάτων. Αυτή η λίστα περιέχει μόνο τα μαθήματα που είστε εγγεγραμμένοι και ένας διαχειριστής σας έχει 
δώσει πρόσβαση σε αυτά. 
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Σελίδα μαθήματος 
Η επόμενη σελίδα είναι η κύρια σελίδα του μαθήματος. Συχνά η σελίδα μαθήματος είναι χωρισμένη σε θεματα 
(topics). Κάθε θέμα περιέχει μία υποενότητα, δραστηριότητες, πόρους κ.α.  
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Για να δείτε/ανοίξετε μία δραστηριότητα ή έναν μαθησιακό πόρο κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο του. Παρακάτω 
υπάρχει περιγραφή για κάθε τύπο δραστηριότητας ή πόρου. Το εικονίδιο σας πληροφορεί για τον τύπο του 
πόρου. 

Οι διαθέσιμοι τύποι και τα αντίστοιχα εικονίδια των δραστηριοτήτων και πόρων: 

Scorm: Η πιο κοινή δραστηριότητα μάθησης. Συχνά είναι ρυθμισμένη να ανοίγει σε ξεχωριστό 
(αναδυόμενο) παράθυρο 

 

Pdf: Έξτρα μαθησιακό και υποστηρικτικό υλικό. Ανοίγει σε νέο/αναδυόμενο παράθυρο 

 

Url: Σύνδεσμοι σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, πόρους στο διαδίκτυο, ιστοσελίδες κ.α.. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πόροι που ανοίγουν σε αναδυόμενο παράθυρο ενδέχεται να αποκλειστούν από τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας. Επομένως, πρέπει να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές 
για να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα από τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL. 
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Zip: Συμπιεσμένο αρχείο που χρειάζεται λιγότερο χώρο στον σκληρό δίσκο και μπορεί να μεταφερθεί 
γρήγορα στους υπολογιστές σας 

Quiz: Διάφοροι τύποι τεστ, συνήθως τεστ αξιολόγησης. Είναι μια σειρά ερωτήσεων που πρέπει να 
απαντηθούν. Διατίθενται διαφορετικοί τύποι ερωτήσεων, όπως πολλαπλής επιλογής, αληθές-λάθος, 
σύντομη απάντηση κ.λπ.). Οι απαντήσεις βαθμολογούνται αυτόματα από το σύστημα σύμφωνα με 
τους κανόνες που έχουν οριστεί. Οι ερωτήσεις μπορούν να παραγγελθούν σε κατηγορίες 

Εργασία: Ο εκπαιδευτής/δάσκαλος μπορεί να αναθέσει εργασίες σε μαθητές, οι οποίοι πρέπει να 
τις ανεβάσουν στο σύστημα. Ο εκπαιδευτής συλλέγει και βαθμολογεί τις εργασίες, στέλνει τα 
αποτελέσματα με σχόλια. 

 

Φόρουμ: Συζήτηση στο διαδίκτυο για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες στο ίδιο μάθημα 

 

Γλωσσάρι: Μια λίστα με όρους και ορολογία. 

 

Προφίλ 
Ως πιστοποιημένος χρήστης, μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας. 
Επιλέξτε το όνομά σας στην επάνω δεξιά γωνία και στο υπομενού επιλέξτε Προφίλ 

In the next page you see your general information. 
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Για να αλλάξετε τα στοιχεία του προφίλ σας, κάντε κλικ στον σύνδεσμο "Επεξεργασία του προφίλ"  
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Σας επιτρέπει να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα στοιχεία επικοινωνίας, να ανεβάσετε μια 
φωτογραφία προφίλ που μπορούν να δουν οι καθηγητές και οι μαθητές σας. Αφού ολοκληρώσετε την 
επεξεργασία, κάντε κλικ στο Αποθήκευση αλλαγών για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας.
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Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων 
Σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες (τον εκπαιδευτή και τους συμμαθητές σας) με 
προσωπικά μηνύματα. Κάνετε κλικ στο εικονίδιο Μηνύματα στην επάνω γραμμή αριστερά από το όνομά σας. 

  

Παράρτημα 

• Αρκετές δραστηριότητες ανοίγουν σε νέο αναδυόμενο παράθυρο. Πρέπει να φροντίσετε τις ρυθμίσεις 
ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας για να επιτρέψετε τα αναδυόμενα παράθυρα από αυτήν 
τη συγκεκριμένη διεύθυνση URL. Εάν έχετε ένα πρόσθετο για επιπλέον προστασία (Popup blocker) κάντε 
τις ίδιες ρυθμίσεις, εκεί. 
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