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1. Πληροφορίες για το εγχειρίδιο 
 

Το εγχειρίδιο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Entre4all απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 

μαθητές που πρόκειται να διδαχθούν τα μαθήματα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Το εγχειρίδιο θα 

τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 

 

2. Πληροφορίες για τα μαθήματα 
 

Το εγχειρίδιο της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Entre4all απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς 

ενηλίκων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα που ανεβαίνουν στην πλατφόρμα. Το εγχειρίδιο θα 

τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας από την 

πλευρά του εκπαιδευτή. 

 

3. Πληροφορίες για την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
 

Η πλατφόρμα Entre4all παρέχει τέσσερις (4) κύριες ενότητες και επτά (7) προαιρετικές ενότητες σε (4) 

διαφορετικές γλώσσες που αποτελούνται από ηλεκτρονικά βιβλία και ένα υποχρεωτικό κουίζ τελικής 

αξιολόγησης. Τα μαθήματα είναι τα ακόλουθα: 

 Ενότητες: 

o Ενότητα 1: Επιχειρηματικές ικανότητες 

o Ενότητα 2: Ψηφιακές ικανότητες 

o Ενότητες3: Χρηματοοικονομικές ικανότητες 

o Ενότητες4: Κοινωνικές ικανότητες 

 Προεραιτικές ικανότητες: 

o Προαιρετική Ενότητα 1: Επιχειρηματικότητα στον κοινωνικό τομέα 

o Προαιρετική Ενότητα 2: Επιχειρηματικότητα στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού 

o Προαιρετική Ενότητα 3: Επιχειρηματικότητα στον τομέα της υγείας και των υπηρεσιών 

o Προαιρετική Ενότητα 4: Περιβαλλοντική Επιχειρηματικότητα 

o Προαιρετική Ενότητα 5: Επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση 

o Προαιρετική Ενότητα 6: Επιχειρηματικότητα στον τουρισμό 

o Προαιρετική Ενότητα 7: Επιχειρηματικό εμπόριο 

Μετά τη μελέτη των ηλεκτρονικών βιβλίων και την επιτυχή ολοκλήρωση του κουίζ τελικής αξιολόγησης 

(με βαθμό 60% και άνω), οι χρήστες θα λάβουν ένα σήμα για κάθε μάθημα (των μη προαιρετικών 

ενοτήτων) που θα αποδεικνύει τις ικανότητές τους. Εάν οι χρήστες αποκτήσουν και τα τέσσερα (4) 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
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σήματα, τότε μπορούν να αποκτήσουν και ένα συνολικό σήμα. Είναι απαραίτητο για έναν χρήστη να 

εγγραφεί στην πλατφόρμα, να συνδεθεί και να εγγραφεί στα μαθήματα για να έχει πρόσβαση στο υλικό 

των μαθημάτων και στα κουίζ αξιολόγησης. 

 

4. Πώς μπορώ να κάνω εγγραφή; 
 

Στην αρχική σελίδα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέος λογαριασμός στα δεξιά της σελίδας (Εικόνα 1) και 

ακολουθήστε τα βήματα Εγγραφής (Εικόνα 2). Αφού συμπληρώσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, θα 

λάβετε ένα e-mail επιβεβαίωσης με έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να κάνετε κλικ για να επικυρώσετε το 

προφίλ σας. 

 

Εικόνα 1: Δημιουργία νέου λογαριασμού στην αρχική σελίδα 
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5. Πώς μπορώ να συνδεθώ; 
 

Στην αρχική σελίδα, εισαγάγετε τα στοιχεία σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Η πλατφόρμα σας δίνει την ευκαιρία να «θυμάστε» τα στοιχεία 

σας, ώστε να αποφεύγετε να τα πληκτρολογείτε κάθε φορά που την επισκέπτεστε. Τέλος, υπάρχει 

μια επιλογή ανάκτησης / αλλαγής κωδικού πρόσβασης σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό 

πρόσβασής σας (Εικόνα 3). 

Εικόνα 2: Σελίδα εγγραφής 

Εικόνα 3: Κουμπί σύνδεσης στην αρχική σελίδα 



 

 

 

|page 7 from 32 

 

6. Πού μπορώ να βρω τα διαθέσιμα μαθήματα; 
 

Αφού συνδεθείτε, στο αριστερό μενού, κάντε κλικ στην Αρχική σελίδα (Εικόνα 4). Εκεί θα βρείτε 

όλα τα διαθέσιμα μαθήματα ταξινομημένα ανά γλώσσα (Εικόνα 5). 

 

 

 

  

Εικόνα 4: Σελίδα πίνακα ελέγχου 

Εικόνα 5: Αρχική σελίδα με όλα τα διαθέσιμα μαθήματα 
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1. Πώς μπορώ να εγγραφώ σε ένα μάθημα; 
 

Η εγγραφή μαθημάτων δεν γίνεται αυτόματα, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός κάθε 

μαθήματος είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των εκπαιδευτικών. Έτσι, εάν θέλετε να συμμετάσχετε σε 

ένα μάθημα, θα πρέπει να ζητήσετε από τον εκπαιδευτικό να σας εγγράψει. 

 

2. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με άλλους κατά την διάρκεια ενός 

μαθήματος; 
 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με άλλους κατά την διάρκεια του μαθήματος χρησιμοποιώντας τις δύο (2) 

μεθόδους επικοινωνίας: το Φόρουμ και τη Συνομιλία. Μπορείτε να βρείτε και τα δύο στην πρώτη 

σελίδα κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα έχει το δικό του Φόρουμ και την δική του Συνομιλία  (Εικόνα 6).  

Το Φόρουμ επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διεξάγουν ασύγχρονες συζητήσεις, δηλαδή συζητήσεις 

που πραγματοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο θέμα 

συζήτησης ή απλώς να απαντήσετε στην ερώτηση κάποιου άλλου (Εικόνα 7). 

 

 

Εικόνα 6: Πρώτη σελίδα ενός μαθήματος 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Από την άλλη πλευρά, η Συνομιλία δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν σύγχρονη 

συζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Απλώς εισέρχεστε στην αίθουσα συνομιλίας και αρχίζετε να μιλάτε με 

όποιον έχει συνδεθεί ταυτόχρονα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα παρέχει επίσης την ευκαιρία να 

επανέλθετε σε παλαιότερες συζητήσεις (Εικόνα 8).  

Εικόνα 7: Φόρουμ  

Εικόνα 8: Συνομιλία 
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3. Τι είναι η Τελική Αξιολόγηση; 
 

Η τελική αξιολόγηση αποτελείται από ένα κουίζ με περίπου δέκα (~ 10) ερωτήσεις για κάθε θέμα ενός 

μαθήματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτή ενός μαθήματος ως δείκτης του 

επιπέδου γνώσης σας, μετά την ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού (Σχήμα 9). Έχετε δύο (2) 

προσπάθειες για την τελική αξιολόγηση κάθε μαθήματος. Εάν αποτύχετε και τις δύο φορές, μπορείτε 

να ρωτήσετε τον εκπαιδευτή, εάν συμφωνεί να διαγράψει τις προσπάθειές σας, ώστε να μπορείτε να 

επιχειρήσετε ξανά το κουίζ. 

 

4. Πώς μπορώ να κερδίσω ένα σήμα; 
 

Μπορείτε να κερδίσετε ένα σήμα εφόσον διαβάσετε όλα τα διαθέσιμα βιβλία, στο τμήμα: Βιβλία, και 

στην συνέχεια ολοκληρώσετε με επιτυχία το κουίζ τελικής αξιολόγησης του μαθήματος. Για να το 

επιτύχετε αυτό, πρέπει να περάσετε το κουίζ με βαθμό 50% και άνω. 

Όταν διαβάσετε όλο το διδακτικό υλικό και ολοκληρώσετε το κουίζ τελικής αξιολόγησης με επιτυχία, 

θα λάβετε μια ειδοποίηση που θα λέει ότι έχετε κερδίσει ένα σήμα. Μπορείτε να δείτε την ειδοποίηση 

στο μικρό κουδούνι στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας (Σχήματα 10 & 11). 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Κουίζ τελικής αξιολόγησης 

Εικόνα 10: Κουδούνι ειδοποίησης 
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5. Πώς μπορώ να ολοκληρώσω ένα μάθημα; 
 

Ολοκληρώνετε ένα μάθημα κερδίζοντας το σήμα του. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δείτε και να μάθετε 

το υλικό των βιβλίων στην ενότητα Βιβλία και να ολοκληρώσετε το κουίζ τελικής αξιολόγησης με 

βαθμολογία επιτυχίας, πάνω από 50%. 

 

6. Πώς μπορώ να κερδίσω ένα συνολικό σήμα; 
 

Μπορείτε να κερδίσετε ένα συνολικό σήμα όταν ολοκληρώσετε και τα τέσσερα (4) κύρια μαθήματα 

(Επιχειρηματικές Ικανότητες, Ψηφιακές Ικανότητες, Χρηματοοικονομικές Ικανότητες, Κοινωνικές 

Ικανότητες). 

 

7. Πώς μπορώ να ελέγξω τη σελίδα του προφίλ μου; 
Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην εικόνα του προφίλ σας στην 

επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "Προφίλ" (Εικόνα 12). Εκεί μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες 

που έχετε προσθέσει για τον εαυτό σας (Εικόνα 13), καθώς και τα Μαθήματα στα οποία έχετε 

εγγραφεί (Εικόνα 14). Επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε τις βασικές σας πληροφορίες, π.χ. 

προσωπικά στοιχεία και μεθόδους επικοινωνίας. 

Εικόνα 11: Ειδοποίηση για το σήμα 
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Εικόνα 13: Προσωπικές πληροφορίες στη σελίδα Προφίλ 

 

Εικόνα 12: Πρόσβαση στη σελίδα προφίλ 
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8.  Πώς μπορώ να ελέγξω τα σήματα που έχω κερδίσει; 
 

Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στην εικόνα του προφίλ σας στην 

επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε το Προτιμήσεις (Εικόνα 15). Εκεί μπορείτε να διαχειριστείτε όλες 

τις προτιμήσεις σας σχετικά με τον λογαριασμό σας, τα ιστολόγια και τα σήματά σας (Εικόνα 

16). Επιλέγοντας το Διαχείριση σημάτων, μπορείτε να δείτε όλα τα σήματα που έχετε κερδίσει, να 

τα κατεβάσετε για να τα ανεβάσετε στο σακίδιο Badgr (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 15: Πρόσβαση στη σελίδα Προτιμήσεων 

Εικόνα 14: Ενότητα μαθημάτων στη σελίδα Προφίλ 
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Εικόνα 17: Λήψη σημάτων 

 

 

Εικόνα 16: Σελίδα Προτιμήσεων 
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9. Πώς μπορώ να αποθηκεύσω τα σήματα μου στο "Badge Backpack"; 
 

Αρχικά, πρέπει να κατεβάσετε τα σήματα που θέλετε να αποθηκεύσετε από την πλατφόρμα Entre4all. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο Badgr Backpack και να συνδεθείτε 

στον λογαριασμό σας. Μετά θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί Προσθήκη σήματος (Εικόνα 18) και 

να μεταφέρετε και να αποθέσετε το σήμα που είχατε κατεβάσει νωρίτερα στο παράθυρο Προσθήκη 

σήματος ή να επιλέξετε το κατεβασμένο αρχείο μέσω της επιλογής Επιλογή αρχείου για 

μεταμόρφωση. 

 

 

10. Πώς μπορώ να ελέγξω τυχόν γεγονότα και εκδηλώσεις 
 

Στο αριστερό μενού, θα βρείτε την επιλογή Ημερολόγιο (Εικόνα 19). Εκεί μπορείτε να 

παρακολουθήσετε όλα τα σημαντικά γεγονότα, είτε είναι δημόσια είτε ειδικά για ένα μάθημα στο 

οποίο έχετε εγγραφεί. Αυτά τα γεγονότα μπορεί να είναι προθεσμίες, αναθέσεις ή ακόμη και 

συναντήσεις. 

Εικόνα 18: Σελίδα Προσθήκης σήματος στο σακίδιο Badgr 
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11. Πώς μπορώ να εκτυπώσω ένα βιβλίο ή να το αποθηκεύσω ως 

αρχείο pdf; 
 

Για να έχετε πρόσβαση εκτός σύνδεσης σε ένα βιβλίο μαθήματος μπορείτε να το εκτυπώσετε ή να 

το αποθηκεύσετε ως αρχείο pdf στον υπολογιστή σας. Πηγαίνετε στο συγκεκριμένο μάθημα και 

επιλέξτε το βιβλίο που θέλετε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε. Κάντε κλικ στο βιβλίο για να το 

ανοίξετε. Μόλις ανοίξετε το βιβλίο, βρείτε και κάντε κλικ στο κουμπί που μοιάζει με γρανάζι, που 

βρίσκεται στα δεξιά του τίτλου του βιβλίου. 

Εικόνα 19: Σελίδα ημερολογίου 
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Αυτό θα ανοίξει ένα μενού όπου θα πρέπει να κάνετε κλικ στο Εκτύπωση βιβλίου (Εικόνα 20). 

Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο. Η διαδικασία είναι η ίδια αλλά αντί να 

επιλέξετε Εκτύπωση βιβλίου θα πρέπει να επιλέξετε Εκτύπωση κεφαλαίου. 

 

 

Πάνω αριστερά επιλέξτε Εκτύπωση βιβλίου (Εικόνα 21) ή Εκτύπωση κεφαλαίου εάν επιλέξατε το 

κουμπί Εκτύπωση αυτού του κεφαλαίου. Αυτό θα ανοίξει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης όπου μπορείτε 

είτε να εκτυπώσετε το βιβλίο επιλέγοντας τον εκτυπωτή και κάνοντας κλικ στο Εκτύπωση ή μπορείτε 

να αλλάξετε τη θέση στις ρυθμίσεις και να επιλέξετε Αποθήκευση ως PDF. 

Εικόνα 20: Κουμπί Εκτύπωσης βιβλίου / κεφαλαίου 

Εικόνα 21: Παράθυρο εκτύπωσης βιβλίου 
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1. Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ένα μάθημα; 
 

Στη σελίδα του μαθήματος πατήστε το κουμπί με το γρανάζι στην επάνω δεξιά γωνία και κάντε κλικ 

στο κουμπί Ενεργοποίηση επεξεργασίας (Εικόνα 22). 

 

2.1 Πώς μπορώ να επεξεργαστώ τις Γενικές πληροφοριες; 
 

Τώρα που είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επεξεργασίας, πρέπει να επεξεργαστείτε την ενότητα 

Γενικές πληροφορίες του μαθήματος. Πρώτα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί μολυβιού (Εικόνα 

23) και μετά την αλλαγή του τίτλου Γενικές πληροφορίες, πατήστε το κουμπί Enter (Εικόνα 24).  

 

 

Εικόνα 22: Κουμπί επεξεργασίας 

Εικόνα 23: Επεξεργασία του τίτλου Γενικές πληροφορίες 

   ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
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2.2 Πώς μπορώ να επεξεργαστώ τις Δραστηριότητες; 
 

Το επόμενο βήμα είναι να προσθέσετε μερικές δραστηριότητες στο μάθημα κάνοντας κλικ στο κουμπί 

Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου (Εικόνα 25). Να θυμάστε ότι η μόνη ρύθμιση που πρόκειται 

να αλλάξετε είναι η Παρακολούθηση ολοκλήρωσης στην κατηγορία Ολοκλήρωση δραστηριότητας, 

η οποία θα οριστεί σε Να μην υποδεικνύεται η ολοκλήρωση δραστηριότητας (Εικόνα 26).  

Οι δραστηριότητες που πρόκειται να προσθέσετε είναι οι εξής: 

• ένα Φόρουμ για ανακοινώσεις (προστίθεται από προεπιλογή) 

• ένα φόρουμ ως φόρουμ 

• μια συνομιλία ως συνομιλία 

• Γλωσσάριο ως Γλωσσάριο 

• μια σελίδα ως αναφορές 

 

Εικόνα 24: Επεξεργασία του τίτλου Γενικές πληροφορίες 
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Εικόνα 25: Κουμπί προσθήκης δραστηριότητας ή πόρου 

Εικόνα 26: Μην υποδεικνύετε την επιλογή ολοκλήρωσης δραστηριότητας 
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2.3 Πώς μπορώ να επεξεργαστώ την περιοχή θεμάτων; 
 

 Το επόμενο βήμα είναι να επεξεργαστείτε τα θέματα του μαθήματος. Τα θέματα πρέπει να είναι 4. 

Εάν θέλετε να προσθέσετε ένα θέμα, μπορείτε απλώς να κάνετε κλικ στο κουμπί Προσθήκη θεμάτων 

(Εικόνα 27). Εάν πρέπει να διαγράψετε ένα θέμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία 

σε αυτήν την ενότητα και στη συνέχεια να κάνετε κλικ στο κουμπί Διαγραφή ενότητας (Εικόνα 28). 

 
Εικόνα 27: Κουμπί προσθήκης θεμάτων 

Εικόνα 28: Κουμπί διαγραφής θέματος 
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Για να αλλάξετε τον τίτλο ενός θέματος, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί μολυβιού της περιοχής, 

να συμπληρώσετε τον τίτλο του θέματος και να πατήσετε Enter. 

Για να προσθέσετε μια Περίληψη σε μια ενότητα, πρέπει να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία της 

ενότητας, μετά να κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία θέματος, να συμπληρώστε την Περίληψη 

στην κατηγορία Γενικά και, στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. 

Για τα μαθήματα Entre4all, πρέπει να δημιουργήσετε τα ακόλουθα θέματα: 

• ένα γενικό θέμα 

• ένα θέμα διδακτικού υλικού 

• ένα θέμα Δραστηριότητες 

• ένα θέμα Αξιολόγησης: 

 

2.3.1 Πώς μπορώ να επεξεργαστώ την περιοχή Βιβλία; 
 

Για την περιοχή Βιβλία, πρέπει να προσθέσετε έναν πόρο βιβλίου (Σχήμα 29) για κάθε θέμα του 

μαθήματός σας, κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου.  

 

 

 

Εικόνα 29: Προσθήκη πόρου βιβλίου 
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Για κάθε βιβλίο που προσθέτετε πρέπει να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις ως εξής: 

Γενικά 

• Όνομα: Όνομα του θέματος 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

• Παρακολούθηση ολοκλήρωσης: Παρουσίαση της δραστηριότητας ως ολοκληρωμένη όταν 

πληρούνται οι προϋποθέσεις 

• Ο εκπαιδευτικός ενηλίκων πρέπει να δει αυτήν τη δραστηριότητα για να την ολοκληρώσει: 

Έλεγχος 

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και εμφάνιση. 

Τώρα θα ανοίξουν οι ρυθμίσεις για ένα νέο κεφάλαιο, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις 

ως εξής: 

Προσθήκη νέου κεφαλαίου 

• Τίτλος κεφαλαίου: Όνομα υπο-θέματος 1ου επιπέδου 

• Περιεχόμενο: Το περιεχόμενο του υπο-θέματος 

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. 

Από τώρα και στο εξής, μπορείτε να προσθέσετε νέα κεφάλαια για τα δευτερεύοντα θέματα 1ου 

επιπέδου κάνοντας κλικ στο κουμπί + (συν) στο δεξί τμήμα του μενού κάτω από κάθε προηγούμενο 

θέμα (Εικόνα 30).  

Εικόνα 30: Προσθήκη νέου κεφαλαίου 
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Εάν πρέπει να προσθέσετε ένα δευτερεύον θέμα 2ου επιπέδου, απλώς ελέγξτε την επιλογή 

Υποκεφάλαιο στη ρύθμιση Επεξεργασία κεφαλαίου (Εικόνα 31) 

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη σειρά ενός Κεφαλαίου ή Υποκεφαλαίου, μπορείτε να κάνετε κλικ στα 

βελάκια κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο στο δεξί τμήμα του μενού (Εικόνα 32).  

Εικόνα 31: Προσθήκη νέου υποκεφαλαίου 

 

Εικόνα 32: Αλλαγή σειράς κεφαλαίου / υποκεφαλαίου 
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Εάν πρέπει να επεξεργαστείτε ένα Κεφάλαιο ή ένα Υποκεφάλαιο, μπορείτε να κάνετε κλικ στο 

γρανάζι κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο στο δεξί τμήμα μενού (Εικόνα 33).  

Εάν πρέπει να διαγράψετε ένα Κεφάλαιο ή ένα Υποκεφάλαιο, μπορείτε να κάνετε κλικ στον κάδο 

κάτω από κάθε Κεφάλαιο ή Υποκεφάλαιο στο δεξιό τμήμα του μενού (Εικόνα 34).  

Εικόνα 33: Επεξεργασία κεφαλαίου / υποκεφαλαίου 

Εικόνα 34: Διαγραφή κεφαλαίου / υποκεφαλαίου 
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2.3.2 Πώς μπορώ να επεξεργαστώ την Τελική αξιολόγηση; 
 

Για την ενότητα Τελική αξιολόγηση, πρέπει να προσθέσετε ένα κουίζ (Εικόνα 35), κάνοντας κλικ 

στο κουμπί Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου. 

 

Πρέπει να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις της δραστηριότητας κουίζ ως εξής: 

Γενικά 

• Όνομα: κουίζ 

Βαθμός 

• Βαθμός επιτυχίας: 5 

• Επιτρεπόμενες προσπάθειες: 2 

Διάταξη -> Εμφάνιση περισσότερων ... 

• Μέθοδος πλοήγησης: Διαδοχική 

Επιλογές κριτικής 

• Αμέσως μετά την προσπάθεια 

Εικόνα 35: Προσθήκη δραστηριότητας κουίζ 
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Συγκεκριμένα σχόλια: Μη επιλεγμένο 

Γενικά σχόλια: Μη επιλεγμένο 

Σωστή απάντηση: Μη επιλεγμένη 

• Αργότερα, ενώ το κουίζ είναι ακόμα ανοιχτό 

Η προσπάθεια: Μη επιλεγμένη 

Βαθμοί: Μη επιλεγμένο 

Συνολικά σχόλια: Μη επιλεγμένο 

Εμφάνιση 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Εμφάνιση περισσότερων… 

• Δεκαδικά ψηφία σε βαθμούς: 4 

Συνολικά σχόλια 

• Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη 3 επιπλέον πεδίων σχολίων 

• Όριο βαθμού: 100% 

Σχόλια: Συγχαρητήρια! Πέρασες! 

• Όριο βαθμού: 80% 

Σχόλια: Συγχαρητήρια! Πέρασες! 

• Όριο βαθμού: 60% 

Σχόλια: Χμμμ ... Δυστυχώς, δεν περάσατε ... Συνιστάται ανεπιφύλακτα να διαβάσετε ξανά το διδακτικό 

υλικό και να επαναλάβετε το κουίζ για να κερδίσετε ένα σήμα! 

• Όριο βαθμού: 40% 

Σχόλια: Διαβάστε προσεκτικά το διδακτικό υλικό, προτού ξανακάνετε το κουίζ. 

• Όριο βαθμού: 20% 

Σχόλια: Διαβάστε προσεκτικά το διδακτικό υλικό, προτού ξανακάνετε το κουίζ. 

Ολοκλήρωση δραστηριότητας 

• Παρακολούθηση ολοκλήρωσης: Δείξτε τη δραστηριότητα ως ολοκληρωμένη όταν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις 

• Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να δει αυτήν τη δραστηριότητα για να την ολοκληρώσει: Έλεγχος 
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• Ο εκπαιδευτής ενηλίκων πρέπει να λάβει βαθμό για να ολοκληρώσει αυτήν τη δραστηριότητα: 

Έλεγχος 

• Απαιτείται βαθμός επιτυχίας: Έλεγχος 

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση και εμφάνιση. 

Κάντε κλικ στο γρανάζι και μετά στο κουμπί Επεξεργασία κουίζ ή κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία 

κουίζ στην κάτω αριστερή γωνία του πίνακα κουίζ (Εικόνα 24). 

 

 

Εικόνα 36: Επεξεργασία κουμπιών κουίζ 

 

Ελέγξτε την επιλογή Shuffle στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα κουίζ. 

Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη κάτω από την επιλογή Shuffle και κάντε κλικ στο κουμπί + μια νέα 

ερώτηση (Εικόνα 25). 
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Κάντε κλικ στον τύπο ερώτησης πολλαπλής επιλογής και μετά στο κουμπί Προσθήκη. 

Πρέπει να συμπληρώσετε τις ρυθμίσεις της ερώτησης πολλαπλής επιλογής ως εξής: 

Γενικός 

• Όνομα ερώτησης: Ερώτηση (αριθμός ερώτησης) 

• Κείμενο ερώτησης: Το περιεχόμενο της ερώτησης 

Απαντήσεις 

• Επιλογή 1: Μία από τις πιθανές απαντήσεις της ερώτησης 

Βαθμός: Καμία εάν είναι ψευδής, 100% εάν είναι αληθείς 

• Επιλογή 2: Μία από τις πιθανές απαντήσεις της ερώτησης 

Βαθμός: Καμία εάν είναι ψευδής, 100% εάν είναι αληθείς 

• Επιλογή 3: Μία από τις πιθανές απαντήσεις της ερώτησης 

Βαθμός: Καμία εάν είναι ψευδής, 100% εάν είναι αληθείς 

Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση αλλαγών. 

 

Εικόνα 37: Προσθέστε μια νέα ερώτηση στο κουίζ 
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2. Πώς μπορώ να εγγράψω ένα εκπαιδευτή ενηλίκων σε ένα μάθημα; 
 

Η εγγραφή μαθημάτων δεν είναι αυτόματη, πράγμα που σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός κάθε 

μαθήματος είναι υπεύθυνος για την εγγραφή των εκπαιδευτικών ενηλίκων. Έτσι, εάν ένας 

εκπαιδευτικός ενηλίκων θέλει να συμμετάσχει σε ένα μάθημα, θα πρέπει να σας ζητήσει να τον 

εγγράψετε. 

Για να εγγράψετε ένα εκπαιδευτικό ενηλίκων σε ένα μάθημα, πρέπει να εισαγάγετε την ενότητα 

Συμμετέχοντες μέσω του αριστερού παραθύρου μενού ενός μαθήματος και, στη συνέχεια, να 

πατήσετε το κουμπί Εγγραφή χρηστών (Εικόνα 38). Στη συνέχεια, πρέπει να πληκτρολογήσετε το 

όνομα του εκπαιδευτικού ενηλίκων που θέλει να εγγραφεί ή να βρείτε το όνομά του από το 

αναπτυσσόμενο μενού. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε το ρόλο που θα έχει ο χρήστης στο 

συγκεκριμένο μάθημα (Εκπαιδευτικός ενηλίκων, Εκπαιδευτικός χωρίς άδεια επεξεργασίας) (Εικόνα 

39). 
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3. Πώς μπορώ να δω και να επεξεργαστώ τις προσπάθειες του κουίζ 

τελικής αξιολόγησης; 
 

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόοδο των εκπαιδευτικών ενηλίκων που έλαβαν το κουίζ, 

πατώντας την επιλογή "Προσπάθειες" στη σελίδα κουίζ τελικής αξιολόγησης (Εικόνα 40).  

Εικόνα 38: Σελίδα συμμετεχόντων και κουμπί Εγγραφής χρηστών 

Εικόνα 39: Εγγραφή αναδυόμενης σελίδας χρηστών 
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Εικόνα 40: Πρόσβαση στη σελίδα των προσπαθειών κουίζ 

 

Εάν αποφασίσετε ότι ένας εκπαιδευτικός που απέτυχε στο κουίζ δύο φορές πρέπει να προσπαθήσει 

ξανά, τότε μπορείτε να διαγράψετε την πρόοδο των προσπαθειών του επιλέγοντας την προσπάθεια 

του και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί Διαγραφή επιλεγμένων προσπαθειών (Εικόνα 41). 

Εάν προσπαθήσετε να διαγράψετε την προσπάθεια εκπαιδευτικών που έχουν ήδη κερδίσει το σήμα 

για το συγκεκριμένο μάθημα, το σήμα δεν θα ανακληθεί.  

Εικόνα 41: Διαγραφή των προσπάθειών ενός κουίζ 


