ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Στην ασύγχρονη εκπαίδευση, το υλικό βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο σε ειδική πλατφόρμα.
Μπορείτε να συνδεθείτε οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε και να μελετήσετε την ύλη, να
απαντήσετε σε ασκήσεις και κουίζ, να αναρτήσετε ερωτήματα στο Φόρουμ κλπ.
Στο χώρο που θα συνδεθείτε θα έχουν πρόσβαση όλοι οι συνάδελφοι που επιμορφώνονται
μαζί σας, καθώς και ο εκπαιδευτής. Μπορείτε να επικοινωνείτε είτε μέσα από το Φόρουμ
(«Εδώ συζητάμε») ή με μήνυμα σε ένα χρήστη.
Για τη σύνδεση απαιτούνται λογαριασμός χρήστη και κωδικός που θα σας τα δώσουμε
εμείς.
1. Η πλατφόρμα του Κοινωνικού Πολύκεντρου βρίσκεται στη διεύθυνση
http://elearning.kpolykentro.gr Ανοίξτε έναν περιηγητή (Chrome, Firefox, κλπ)
πληκτρολογήστε τη διεύθυνση και πατήστε enter. Θα μεταφερθείτε στην αρχική
σελίδα.

2. Στα κουτιά που βλέπετε παραπάνω αριθμημένα με (1) και (2) γράψτε αντίστοιχα το
όνομα χρήστη και τον κωδικό που σας δώσαμε και πατήστε enter.

3. Θα μεταφερθείτε στην αρχική σας σελίδα, όπου βλέπετε όλα τα προγράμματα που
παρακολουθείτε (ή έχετε παρακολουθήσει).

4. Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που σας ενδιαφέρει και θα μεταφερθείτε στο χώρο όπου
βρίσκεται το υλικό, διαμορφωμένο σε θεματικές ενότητες καθώς και το Φόρουμ.

5. Κατεβαίνοντας προς τα κάτω, θα βρείτε το Φόρουμ του μαθήματος. Εδώ μπορείτε να
ανοίξετε ένα θέμα συζήτησης, να δείτε τι λέει ο εκπαιδευτής ή/και οι
επιμορφούμενοι, να σχολιάσετε με τη σειρά σας.
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6. Κάνοντας κλικ στο «Φόρουμ του σεμιναρίου» περνάμε σε σελίδα με τις αναρτήσεις
(αν υπάρχουν). Για να ανοίξουμε καινούργιο θέμα κάνουμε κλικ στο κουμπί
«Προσθήκη νέου θέματος συζήτησης».

7. Οι δυο κυριότερες κατηγορίες περιεχομένου είναι το υλικό για μελέτη και οι
δραστηριότητες.

8. Πολλές δραστηριότητες ζητούν να ανεβάσετε αρχείο με την απάντησή σας.
Διαβάζετε την εκφώνηση, γράφετε την απάντηση σε ένα αρχείο κειμένου (π.χ. Word)
το αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας και μετά το ανεβάζετε κάνοντας κλικ στο
κουμπί «Add Submission»
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9. Στο παράθυρο που ανοίγει ρίχνετε το αρχείο μέσα στο πλαίσιο και πατάτε
«Αποθήκευση Αλλαγών»

Για να αποσυνδεθείτε, ακολουθείτε τη διαδρομή που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στην
πάνω δεξιά μεριά του παραθύρου υπάρχει το όνομά σας.
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