Εγχειριδιο Εκπαιδευομενου
Σύστημα τηλεκατάρτισης
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
1. Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα τηλεκατάρτισης θα πρέπει να διαθέτετε:
 ένα Η/Υ με εγκατεστημένο ένα internet browser (λ.χ. Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge)
 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο.
 Ακουστικά ή ηχεία
2. Με χρήση του browser μεταβαίνετε στη διεύθυνση https://elearn.apopsi.gr/
3. Πληκτρολογείτε τα προσωπικά σας στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) στα
αντίστοιχα πεδία στη φόρμα, πάνω δεξιά στη σελίδα. Τηρείτε τα πεζά-κεφαλαία. Πατάτε το κουμπί
Είσοδος

4. Έχετε μεταβεί στο Ταμπλό, την προσωπική σας αρχική σελίδα. Εδώ μπορείτε να βρείτε
περισσότερες πληροφορίες για τη χρήση του συστήματος και να δείτε το(α) μάθημα(τα) που είστε
εγγεγραμμένοι. Στο μπλοκ Επισκόπηση μαθημάτων υπάρχει σύνδεσμος για κάθε μάθημα.
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5. Για να εισέλθετε στο περιβάλλον ενός μαθήματος, κάνετε κλικ στον τίτλο του

6. Ο χώρος του μαθήματος είναι χωρισμένος σε θέματα. Μέσα σε κάθε θέμα υπάρχει το ανάλογο
υλικό που μπορείτε να διαβάσετε/παρακολουθήσετε, όπως: δραστηριότητες μάθησης,
εκπαιδευτικοί πόροι και επιπλέον ενημερωτικό υλικό.
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7. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ασύγχρονου e-learning (αυτομάθησης) περιλαμβάνουν το βασικό
εκπαιδευτικό υλικό και έχουν το χαρακτηριστικό εικονίδιο

Για να εκκινήσετε μία εκπαιδευτική

δραστηριότητα τύπου ασύγχρονου e-learning, κάνετε κλικ πάνω στον τίτλο της.

8. Στην επόμενη οθόνη βλέπετε την περιγραφή της επιλεγμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
Πατήστε στο κουμπί «Είσοδος/Σύνδεση».

9. Το σύστημα θα εκκινήσει ένα νέο παράθυρο, στο οποίο θα φορτωθεί το μάθημα e-learning. Το
ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε μορφή βίντεο-μαθήματος και δομής SCORM ανοίγει
σε νέο παράθυρο. Για τη βέλτιστη προβολή του, προτείνεται να πατήσετε το πλήκτρο της
μεγιστοποίησης στο φυλλομετρητή (Web Browser) που χρησιμοποιείτε.

Προσοχή! Το παράθυρο του συστήματος (στο οποίο εργαζόσασταν ως τώρα) δεν πρέπει να
κλείσει πριν ολοκληρώσετε την παρακολούθηση του μαθήματος, ώστε να μην μπλοκαριστεί
η καταγραφή & αποθήκευση της διάρκειας παρακολούθησης.
Σε περίπτωση που δεν ανοίξει το νέο παράθυρο, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον αποκλεισμό αναδυόμενων
παραθύρων.
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Ενδεικτική αρχική οθόνη μαθήματος Ασύγχρονου e-learning
Έχοντας ανοίξει το εκπαιδευτικό υλικό σας εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Σε αυτή μπορείτε να δείτε, δεξιά επάνω
(σημείο 1ο), το Μενού με τα περιεχόμενα του μαθήματος, τη Βοήθεια. Από εκεί μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να
ανακατευθυνθείτε απευθείας σε κάποια συγκεκριμένη ενότητα χωρίς να παρακολουθήσετε όλο το μάθημα, απλά
πατώντας πάνω στο όνομα της. Στο κάτω δεξί μέρος υπάρχουν τα κουμπιά πλοήγησης (σημείο 2ο) τα οποία σας
πηγαίνουν στην προηγούμενη και την επόμενη διαφάνεια από αυτή που βρίσκεστε τώρα. Δίπλα από αυτά υπάρχει
η μπάρα χρονικής διάρκειας (σημείο 3ο), όπου αναπαριστά τον χρόνο διάρκειας της συγκεκριμένης διαφάνειας.
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Τεστ αυτοαξιολόγησης
Κατά την εξέλιξη του μαθήματος υπάρχουν και ορισμένα σημεία αξιολόγησης. Αυτά ξεκινούν με την
ακόλουθη σελίδα και στην στήλη των περιεχομένων έχουν το ανάλογο όνομα.
Τα τεστ αυτοαξιολόγησης περιέχουν διάφορους τύπους ερωτήσεων, σωστού-λάθους, πολλαπλής επιλογής,
συμπλήρωση κενού κλπ. Συμμετοχή στις ερωτήσεις των αξιολογήσεων: αφού μελετήσετε την εκφώνηση των
ερωτήσεων, επιλέγετε την απάντηση που θεωρείτε ορθή και πατάτε στο κουμπί «Υποβολή».
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Ενδεικτικά παρουσιάζονται κάποια παραδείγματα:

Το σύστημα σας ενημερώνει για την ορθότητα ή μη της απάντησης που δώσατε, και για να συνεχίσετε την
παρακολούθηση του μαθήματος πατάτε στο κουμπί «Συνέχεια».
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Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης μπορείτε να δείτε τη βαθμολογία που συγκεντρώσατε, αλλά και να κάνετε μια
ανασκόπηση της αξιολόγησης προβάλλοντας κάθε ερώτηση αυτής και την ορθή της απάντηση.

Βοήθεια
Περιλαμβάνει επεξηγήσεις των κουμπιών και εργαλείων του μαθήματος όπως η πλοήγηση στο περιβάλλον
του μαθήματος, η χρήση του πίνακα περιεχομένων, η αναζήτηση περιεχομένου εντός του μαθήματος, κ.α. Η
«Βοήθεια» παραμένει διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή.
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Επιπρόσθετο Υλικό: περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για επιπλέον εμβάθυνση στο περιεχόμενο του
μαθήματος.
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Διαχείριση Προφίλ
Μετά την είσοδό σας στο σύστημα, είναι εφικτή η επεξεργασία του προφίλ σας επιλέγοντας στο
δεξιό άνω σημείο της οθόνης, το βέλος δίπλα στο όνομα χρήστη σας. Από το αναδυόμενο μενού
επιλέγεται «προφίλ».

Στο επόμενο βήμα εμφανίζεται η γενική διαχείριση του προφίλ σας. Για να επεξεργαστείτε το προφίλ
σας, επιλέγεται το «Επεξεργασία προφίλ»
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Τώρα έχετε μεταβεί στην σελίδα με τις προσωπικές σας πληροφορίες.

Πιο συγκεκριμένα, επιτρέπεται να αλλάξετε τα ατομικά στοιχεία σας, προσωπικές πληροφορίες
επικοινωνίας και να ανεβάσετε μία φωτογραφία, που θα χρησιμοποιείτε ώστε διδάσκοντες και
καταρτιζόμενοι να αναγνωρίζουν την όψη των υπολοίπων συμμετεχόντων στο προφίλ σας. Όταν
ολοκληρώσετε τις επιθυμητές αλλαγές κάνετε κλικ στο πλήκτρο «Επεξεργασία του προφίλ» για να
αποθηκευτούν οι αλλαγές.
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