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1. Εισαγωγή 

 

Το εγχειρίδιο της πλατφόρμας All4Inclusion απευθύνεται σε 

εκπαιδευτικούς ανηλίκων ( δασκάλους) και ενήλικες μαθητές 

/άτομα τρίτης ηλικίας (μαθητές) που θα διδαχθούν τις έξι 

ενότητες / μαθήματα που βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα. Το 

εγχειρίδιο θα τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τη χρήση της 

πλατφόρμας και τις λειτουργίες της. 

 

2. Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 
 

Η πλατφόρμα All4Inclusion παρέχει έξι (6) κύριες ενότητες / 

μαθήματα σε πέντε (5) διαφορετικές γλώσσες που 

αποτελούνται από ηλεκτρονικά βιβλία (e-books), PDF και ένα 

υποχρεωτικό κουίζ τελικής αξιολόγησης. 

Οι έξι (6) ενότητες / μαθήματα είναι οι εξής: 

• Ενότητα 1: Προσδιορισμός υλικού και βασικών 

λειτουργιών 

• Ενότητα 2: Βασικό λογισμικό 

• Ενότητα 3: Επικοινωνία & Συνεργασία 

• Ενότητα 4: Διαδικτυακές αγορές, πληρωμές και 

διαδικτυακή επιχειρηματικότητα 

• Ενότητα 5: Ψηφιακή ιθαγένεια 

• Ενότητα 6: Smartphones / Android τάμπλετ 
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Οι πέντε (5) γλώσσες είναι οι εξής: 

• Αγγλικά 

• Γερμανικά 

• Ελληνικά 

• Πορτογαλικά 

• Πολωνικά 

Μετά τη μελέτη των ηλεκτρονικών βιβλίων και την επιτυχή 

ολοκλήρωση του κουίζ τελικής αξιολόγησης, οι χρήστες 

μπορούν να κερδίσουν ένα σήμα για κάθε μάθημα που 

αποδεικνύει τις ικανότητές τους. Με βάση τον βαθμό του 

τελικού κουίζ αξιολόγησης, οι μαθητές θα κερδίσουν το 

κατάλληλο σήμα. 

• Κανένα σήμα: χαμηλότερο από 10% 

• Επίπεδο 1: τουλάχιστον 10% 

• Επίπεδο 2: τουλάχιστον 40% 

• Επίπεδο 3: τουλάχιστον 60% 

• Επίπεδο 4: τουλάχιστον 80% 

Εάν οι χρήστες αποκτήσουν και τα έξι (6) σήματα του επιπέδου 

4, μπορούν να κερδίσουν το "All4Inclusion Perfection Badge" 

που είναι το "Συνολικό σήμα". Είναι απαραίτητο για έναν 

χρήστη να εγγραφεί, να συνδεθεί και να εγγραφεί στα 

μαθήματα για να έχει πρόσβαση στο υλικό των μαθημάτων και 

στα κουίζ αξιολόγησης. 
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3. Εγχειρίδιο πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για 

εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές ενηλίκων (δασκάλους) 

a.  Πώς μπορώ να εγγραφώ; 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού 

ΒΗΜΑ 2: Αναζητήστε: www. academy.all4inclusion.eu 

ΒΗΜΑ 3: Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας e-Learning, 

κάντε κλικ στο κουμπί «Νέος λογαριασμός» (New account) 

(Εικόνα 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Δημιουργία νέου λογαριασμού 

 

ΒΗΜΑ 4: Ακολουθήστε τα βήματα εγγραφής (Εικόνα 2). Αφού 

συμπληρώσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, θα λάβετε ένα 

email επιβεβαίωσης με έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να 

κάνετε κλικ για να επικυρώσετε το προφίλ σας 
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Εικόνα 2: Σελίδα εγγραφής 

 

b. Πώς μπορώ να συνδεθώ; 

 

ΒΗΜΑ 1: Αναζητήστε: www. academy.all4inclusion.eu 

ΒΗΜΑ 2: Στην αρχική σελίδα, συμπληρώστε τα διαπιστευτήριά 

σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και κάντε κλικ στο 

«Σύνδεση» (Log in) (Εικόνα 3) 

 

Εικόνα 3: Συνδεθείτε 
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c. Πού μπορώ να βρω τα διαθέσιμα μαθήματα; 

 

ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας 

ΒΗΜΑ 2: Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή 

"Αρχική σελίδα ιστότοπου" (Site home) (Εικόνα 4) 

 

 

Εικόνα 4: Αρχική σελίδα με τα διαθέσιμα μαθήματα 

 

d. Πώς μπορώ να επεξεργαστώ ένα μάθημα; 

 

ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας 

ΒΗΜΑ 2: Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή 

"Αρχική σελίδα ιστότοπου" (Site home) 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο μάθημα «Αγγλικά» (English) 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο γρανάζι στην επάνω δεξιά γωνία και 

κάντε κλικ στην επιλογή "Ενεργοποίηση επεξεργασίας" (Turn 

editing on) (Εικόνα 5) 
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Εικόνα 5: Ενεργοποιήστε το κουμπί επεξεργασίας 

 

ΒΗΜΑ 5: Κάντε κλικ στο «Θέμα 1» (Topic 1) και αλλάξτε το 

όνομα του θέματος (Εικόνα 6) 

* Για περισσότερα θέματα, στην κάτω δεξιά γωνία κάντε κλικ 

στην επιλογή "Προσθήκη θεμάτων" (Add Topics) 
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Εικόνα 6: Επεξεργασία θεμάτων 

 

 

 

 

e. Πώς μπορώ να προσθέσω δραστηριότητες ή πόρους; 

 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο «Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου» 

(Add an activity or resource) 

ΒΗΜΑ 2: Επιλέξτε οποιονδήποτε από τους πόρους ή τις 

δραστηριότητες 

* Να θυμάστε ότι η μόνη ρύθμιση που χρειάζεται να  αλλάξετε 

είναι η παρακολούθηση ολοκλήρωσης στην κατηγορία 

ολοκλήρωσης δραστηριότητας ανάλογα με τις ανάγκες της 

ομάδας στόχου (Εικόνα 7) 

 

 

Σχήμα 7: Ολοκλήρωση δραστηριότητας 
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Οι δραστηριότητες ή οι πηγές που μπορείτε να προσθέσετε 

στα μαθήματα είναι οι ακόλουθες (Εικόνα 8 & 9): 

• Ανάθεση εργασίας (Assignment) 

• Chat 

• Επιλογή (Choice) 

• Βάση δεδομένων (Database) 

• Εξωτερικό εργαλείο (External 

tool)  

• Σχόλια (Feedback) 

• Φόρουμ (Forum) 

• Γλωσσάρι (Glossary) 

• Μάθημα (Lesson) 

• Κουίζ (Quiz) 

• Έρευνα (Survey) 

 

Πηγές: 

• Βιβλίο (Book) 

• Αρχείο (File) 

• Φάκελος (Folder) 

• Ετικέτα (Label) 

• Σελίδα (Page) 

• URL 

  Εικόνες 8 & 9: Δραστηριότητες και πόροι 
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f. Πώς μπορώ να δημιουργήσω και να επεξεργαστώ 

βιβλία; 

 

STEP 2: Click ‘Book’   

STEP 3: Fill in the required fields (Εικόνα 10) 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη δραστηριότητας 

ή πόρου" (Add an activity or resource) 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο «Βιβλίο» (Book) 

ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία (Εικόνα 10) 

   

Εικόνα 10: Προσθέστε ένα βιβλίο 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο όνομα του βιβλίου για να 

επεξεργαστείτε το βιβλίο και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τα 

απαιτούμενα πεδία για το πρώτο κεφάλαιο (Εικόνα 11) 
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Εικόνα 11: Προσθήκη πρώτου κεφαλαίου 

 

ΒΗΜΑ 5: Στη δεξιά πλευρά, κάντε κλικ στο σύμβολο “+” για να 

προσθέσετε νέα κεφάλαια ή υποκεφάλαια (Εικόνα 12) 

 

Εικόνα 12: Προσθήκη νέου κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου 

ΒΗΜΑ 6: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία για κάθε 

κεφάλαιο ή υποκεφάλαιο (Εικόνα 13) 
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Εικόνα 13: Προσθήκη νέου κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου 

 

STEP 8: Click on the arrow up or down to move a chapter or 

subchapter (Εικόνα 14) 

* Για να δημιουργήσετε ένα υποκεφάλαιο, κάντε κλικ κάτω 

από το όνομα των κεφαλαίων το πλαίσιο επιλογής με την 

ονομασία «Υποκεφάλαιο» (Subchapter) 

ΒΗΜΑ 7: Κάντε κλικ στα σύμβολα «Επεξεργασία» (Edit) ή 

«Διαγραφή» (Delete) για να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε 

ένα κεφάλαιο ή ένα υποκεφάλαιο (Εικόνα 14) 

ΒΗΜΑ 8: Κάντε κλικ στο βέλος πάνω ή κάτω για να 

μετακινήσετε ένα κεφάλαιο ή ένα υποκεφάλαιο (Εικόνα 14) 
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Εικόνα 14: Επεξεργασία ή διαγραφή κεφαλαίου ή 

υποκεφαλαίου 

 

 

g. Πώς μπορώ να  προσθέσω και να επεξεργαστώ ένα 

κουίζ; 

 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο «Προσθήκη δραστηριότητας ή πόρου» 

(Add an activity or resource) 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο «Κουίζ» (Quiz) (Εικόνα 15) 
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Εικόνα 15: Προσθήκη κουίζ 

 

ΒΗΜΑ 3: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία (Εικόνα 16) 

 

 

Εικόνα 16: Προσθέστε ένα κουίζ 

 

ΒΗΜΑ 4: Εδώ μπορείτε να δείτε το κουίζ. Κάντε κλικ στην 

επιλογή «Επεξεργασία κουίζ» (Edit Quiz) (Εικόνα 17) 
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Εικόνα 17: Επεξεργασία κουίζ 

 

ΒΗΜΑ 5: Για να προσθέσετε ερωτήσεις στο κουίζ, κάντε κλικ 

στην επιλογή «Προσθήκη νέας ερώτησης» (Add a new 

question) στην κάτω δεξιά πλευρά (Εικόνα 18) 

 

 

Εικόνα 18: Επεξεργασία κουίζ - Προσθήκη ερωτήσεων 

 

ΒΗΜΑ 6: Μπορείτε να επιλέξετε όποιο τύπο ερώτησης θέλετε 

(Εικόνα 19) 
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Εικόνα 19: Τύπος ερωτήσεων  

h. Πώς μπορώ να προσθέσω ένα φόρουμ; 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μάθημα 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην επιλογή "Προσθήκη δραστηριότητας 

ή πόρου" (Add an activity or resource) 

ΒΗΜΑ 3: Κάντε κλικ στο «Φόρουμ» (Forum) (Εικόνα 20) 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στο «Προσθήκη» (Add) 
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Εικόνα 20: Προσθήκη φόρουμ 

ΒΗΜΑ 5: Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία (Εικόνα 21) 

 

 

Εικόνα 21: Προσθήκη φόρουμ  

i. Πώς μπορώ να εγγράψω ένα εκπαιδευτικό ενηλίκων / 

εκπαιδευτικό/ δάσκαλο σε ένα μάθημα; 

ΒΗΜΑ 1: Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή 

«Συμμετέχοντες» (Participants) (Εικόνα 22) 

 

 

Εικόνα 22: Προσθήκη συμμετεχόντων 
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ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή χρηστών» (Enrol 

users) (Εικόνα 23) 

 

 

Εικόνα 23: Εγγραφή χρηστών 

ΒΗΜΑ 3: Επιλέξτε τον χρήστη που θα εγγραφεί ως 

εκπαιδευτικός και κάντε κλικ στον ρόλο εκχώρησης επιλέξτε 

«Δάσκαλος» (Teacher) (Εικόνα 24) 

ΒΗΜΑ 4: Κάντε κλικ στην επιλογή «Εγγραφή χρηστών»( Enrol 

users’) 
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Εικόνα 24: Εγγραφή εκπαιδευτικών 

 

4. Εγχειρίδιο πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης για 

ενήλικους μαθητές / εκπαιδευόμενους (μαθητές) 

a.  Πώς μπορώ να εγγραφώ; 

ΒΗΜΑ 1: Ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης ιστού 

ΒΗΜΑ 2: Αναζητήστε www. academy.all4inclusion.eu 

ΒΗΜΑ 3: Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας, κάντε κλικ στο 

κουμπί «Νέος λογαριασμός» (New account) (Εικόνα 25) 
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Εικόνα 25: Δημιουργία νέου λογαριασμού 

 

ΒΗΜΑ 4: Ακολουθήστε τα βήματα εγγραφής (Εικόνα 25). Αφού 

συμπληρώσετε όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, θα λάβετε ένα 

email επιβεβαίωσης με έναν σύνδεσμο στον οποίο πρέπει να 

κάνετε κλικ για να επικυρώσετε το προφίλ σας 

 

 

Εικόνα 25: Σελίδα εγγραφής 

 

b. Πώς μπορώ να συνδεθώ; 

 

ΒΗΜΑ 1: Αναζητήστε:  www. academy.all4inclusion.eu 

ΒΗΜΑ 2: Στην αρχική σελίδα, συμπληρώστε τα διαπιστευτήριά 

σας (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και κάντε κλικ στο 

«Σύνδεση» (Log in)(Εικόνα 26) 
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Εικόνα 26: Σύνδεση 

 

c. Πού μπορώ να βρω τα διαθέσιμα μαθήματα; 

 

ΒΗΜΑ 1: Συνδεθείτε με τα διαπιστευτήριά σας 

ΒΗΜΑ 2: Στην αριστερή πλευρά, κάντε κλικ στην επιλογή 

"Αρχική σελίδα ιστότοπου" (Site home) (Εικόνα 27) 

 

 

Εικόνα 27: Αρχική σελίδα με τα διαθέσιμα μαθήματα 
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d. Πώς μπορώ να εγγραφώ σε ένα μάθημα; 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε μάθημα / ενότητα 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο «Εγγραφή μου» (Enrol me) (Εικόνα 28) 

 

 

Εικόνα 28: Εγγραφείτε σε ένα μάθημα 

 

e. Πώς μπορώ να κερδίσω ένα σήμα μαθήματος; 

ΒΗΜΑ 2: Συμπληρώστε το «κουίζ αξιολόγησης» 

Με βάση τον βαθμό του τελικού κουίζ αξιολόγησης, οι μαθητές 

θα κερδίσουν το κατάλληλο σήμα. 

• Κανένα σήμα: χαμηλότερο από 10% 

• Επίπεδο 1: τουλάχιστον 10% 

• Επίπεδο 2: τουλάχιστον 40% 

• Επίπεδο 3: τουλάχιστον 60% 

• Επίπεδο 4: τουλάχιστον 80% 

Εάν οι χρήστες αποκτήσουν και τα έξι (6) σήματα του επιπέδου 

4, μπορούν να κερδίσουν το "All4Inclusion Perfection Badge" 

που είναι το "Συνολικό σήμα". 



   

25 

 

Όταν έχετε δει με επιτυχία ολόκληρο το διδακτικό υλικό και 

ολοκληρώσετε το κουίζ αξιολόγησης, 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 (Εικόνες 29 & 30). 

 

 

Εικόνα 29: Notifications   

 

 

Εικόνα 30: Ειδοποιήσεις - Σήματα 

 

f. Πώς μπορώ να ελέγξω τη σελίδα του προφίλ μου; 

ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο επάνω μενού κάτω από την εικόνα 

προφίλ σας «Προφίλ» (Profile) (Εικόνα 31) 
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Εικόνα 31: Επεξεργασία σελίδας προφίλ 

Μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες στην καρτέλα 

«Λεπτομέρειες» (Details) και στην καρτέλα «Μαθήματα» 

(Courses) μπορείτε να δείτε τα εγγεγραμμένα μαθήματα 

(Εικόνα 32)  

 

 

Εικόνα 32: Επεξεργασία σελίδας προφίλ 

 

g. Πώς μπορώ να ελέγξω τα σήματα που έχω κερδίσει; 
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ΒΗΜΑ 1: Κάντε κλικ στο επάνω μενού κάτω από την εικόνα 

προφίλ σας «Προτιμήσεις» (Preferences) (Εικόνα 33) 

 

 

 

Εικόνα 33: Σελίδα προτιμήσεων 

 

ΒΗΜΑ 2: Κάντε κλικ στο «Διαχείριση σημάτων» (Manage 

badges) (Εικόνα 34) 

 

 

Εικόνα 34: Λήψη σημάτων 
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