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Οδηγός χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας
μάθησης E.CO Lab Technician
1. Πρόσβαση στην πλατφόρμα και επιλογή γλώσσας
Ακολουθήστε το σύνδεσμο: http://ecvetlearn.projectsgallery.eu
Στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας επιλέξτε μία από τις 4 γλώσσες





Αγγλικά
Ελληνικά
Ισπανικά
Πολωνικά

2. Δημιουργία λογαριασμού
Για τη δημιουργία λογαριασμού, ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
1. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο ‘Log in’ όπως φαίνεται στην εικόνα πιο κάτω
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2. Πατήστε πάνω στο εικονίδιο “Ξεκινήστε τώρα δημιουργώντας νέο λογαριασμό”

3. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το όνομα σας έχει καταχωρηθεί όπως επιθυμείτε να εμφανιστεί
και στο πιστοποιητικό σας. Επίσης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρέπει να
είναι ορθή, καθώς θα σας σταλεί ένας σύνδεσμος για ενεργοποίηση του λογαριασμού σας.
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Ένα e-mail με σύνδεσμο θα σταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Κάντε κλικ στο
σύνδεσμο αυτό για να ενεργοποιήσετε το λογαριασμό σας
Σημείωση: Το e-mail ενεργοποίησης του λογαριασμού σας μπορεί να πάει στο φάκελο
ανεπιθύμητων μηνυμάτων (junk folder). Παρακαλώ ελέγξτε το φάκελο αυτό σε περίπτωση
που δεν λάβατε το e-mail αυτό!
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3. Είσοδος και εγγραφή σε μαθήματα
3.1.

Είσοδος

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδεθείτε στην πλατφόρμα
1. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘Log in’ στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας
Σημείωση: Στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης γίνεται διάκριση πεζώνκεφαλαίων γραμμάτων.

3.2.

Εγγραφή σε μαθήματα

Για να εγγραφείτε σε κάποιο μάθημα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πηγαίνετε στην κεντρική σελίδα (Home)
2. Επιλέξτε το μάθημα στη γλώσσα που προτιμάτε, όπως φαίνεται παρακάτω

3. Πατήστε ‘εγγραφή’
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4. Πως λειτουργεί η πλατφόρμα
Η λογική

Κάνετε την
προκαταρκτική
αυτο-αξιολόγηση
για να
ξεκλειδώσετε το
υπόλοιπο
μάθημα
(απαιτούμενο)

Δοκιμάστε την
αυτο-αξιολόγηση
κάθε ενότητας
(προαιρετικό)

Διαβάστε όλες τις
ενότητες

Κάνετε την τελική
εξέταση

Τυπώστε το
πιστοποιητικό
σας

4.1.1. Κάνετε την προκαταρκτική αυτο-αξιολόγηση (απαιτούμενο)
Πρέπει να κάνετε την προκαταρκτική αυτο-αξιολόγηση για να ξεκλειδώσετε τις ενότητες και
την εξέταση. Θα θέλαμε να αξιολογήσουμε τις γνώσεις σας πριν διαβάσετε τις ενότητες.
Σημειώστε ότι μπορείτε να κάνετε την αυτο-αξιολόγηση αυτή μόνο μία φορά! Η
βαθμολογία σας δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις. Ένα καλό
σκορ θεωρείται η βαθμολογία 70% και άνω.
Σημείωση: Πρέπει να κάνετε την προκαταρκτική αυτο-αξιολόγηση για να ξεκλειδώσετε τις
ενότητες και να κάνετε την τελική εξέταση. Αν δεν περάσετε την προκαταρκτική αυτοαξιολόγηση, σας προτείνουμε να διαβάσετε τις ενότητες. Μπορείτε να επιχειρήσετε την
προκαταρκτική αυτο-αξιολόγηση ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

4.1.2. Δοκιμάστε την αυτο-αξιολόγηση κάθε ενότητας (προαιρετικό)
Στην αρχή κάθε ενότητας υπάρχει μια σύντομη αυτο-αξιολόγηση 9 ερωτήσεων, ώστε να
μπορείτε να αποφασίσετε εάν πρέπει να διαβάσετε όλη την ενότητα ή όχι. Σημειώστε ότι
μπορείτε να λάβετε την προκαταρκτική αξιολόγηση όσες φορές θέλετε! Η βαθμολογία σας
δεν θα αποκαλυφθεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις. Ένα καλό σκορ θεωρείται
η βαθμολογία 80% και άνω.
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4.1.3. Διαβάστε όλες τις ενότητες
• Κάθε ενότητα αποτελείται από 3 μέρη. Διαβάστε το περιεχόμενο.
• Σημειώστε ότι υπάρχει ένα σύντομο κουίζ 3 ερωτήσεων στο τέλος κάθε μέρους για να
αξιολογήσετε τις γνώσεις σας σχετικά με τα θέματα που διαβάσατε.
• Μπορείτε να διαβάσετε τις ενότητες και να δοκιμάσετε το κουίζ απεριόριστες φορές.
• Κάθε ενότητα ολοκληρώνεται αν διαβάσετε όλες τις διαφάνειες και λάβετε
βαθμολογία τουλάχιστον 80% στο κουίζ.
• Μπορείτε επίσης να επισημάνετε ένα μέρος ή μια ενότητα με μη-αυτόματο τρόπο για
να την ολοκληρώσετε κάνοντας κλικ στο πλαίσιο δίπλα (στα δεξιά)

4.1.4. Κάνετε την τελική εξέταση
Για να κάνετε την τελική εξέταση ακολουθήστε τα πιο κάτω βήματα:
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να αρχίσετε την τελική εξέταση. Εάν ο σύνδεσμος δεν είναι
ενεργοποιημένος, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν κάνατε την προκαταρκτική αυτόαξιολόγηση. Να θυμάστε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να δοκιμάσετε την
προκαταρκτική αυτό-αξιολόγηση για να μπορέσετε να κάνετε την τελική εξέταση.
Σημειώστε ότι μπορείτε να δοκιμάσετε δύο φορές την τελική εξέταση. Εάν δεν περάσατε
την 1η φορά, προτείνουμε να ξαναδείτε προσεκτικά τις ενότητες πριν από τη 2η
προσπάθεια. Παρακαλώ σημειώστε ότι κάθε φορά που εισέρχεστε στην εξέταση αυτό
μετράει ως μια προσπάθεια.
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4.1.5. Τυπώστε το πιστοποιητικό σας
Για να τυπώσετε το πιστοποιητικό σας:
1. Εάν έχετε επιτύχει βαθμολογία 70% και πάνω, ενεργοποιείται ο σύνδεσμος για την
εκτύπωση του πιστοποιητικού σας.
2. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο και μετά κάντε κλικ στο εικονίδιο λήψης. Το πιστοποιητικό είναι
διαθέσιμο σε μορφή pdf.
3. Ανοίξτε το πιστοποιητικό για εκτύπωση.

5.

Αξιολόγηση πλατφόρμας από χρήστη

Μόλις ολοκληρώσετε την εξέταση, προχωρήστε για να αξιολογήσετε το μάθημα και την
διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία χρησιμοποιήσατε.
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