
Διαδικτυακα μαθημάτα -

Εγχειρίδιο για τον 

χρήστη 



• 1) Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα 
– Σύνδεση (Login)

• 2) Εγγραφείτε (Register) ή Συνδεθείτε (Login)

• 3) Αυτόνομη εκπαίδευση ή με την βοήθεια εκπαιδευτή;

• 4) Τα τέσσερα μαθήματα

• 5) Περιήγηση σε ένα Κεφάλαιο

• 6) Αξιολογήστε την πρόοδό σας

• 7) Ανταλλαγές στο Forum

Περιεχόμενα



1. Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στο διαδικτυακό μάθημα – Σύνδεση (Login)

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση απευθείας από τον ιστότοπο του έργου: 

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/

Στην συνέχεια, επιλέξετε με κλικ την επιθυμητή γλώσσα.

https://ecochestnut.eu/ecochestnut-course/


Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση από τον ιστότοπο: www.medcenv.org/learn/course-list/

Στην συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και κάντε κλικ στο εικονίδιο του διαδικτυακού μαθήματος 

EcoChestnut.

TIP: Το διαδικτυακό 

μάθημα είναι 

διαθέσιμο σε 6 

γλώσσες!

http://www.medcenv.org/learn/course-list/


2. Εγγραφείτε (Register) ή Συνδεθείτε (Login)

Εάν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο, επιλέξτε Εγγραφή (Register) για να δημιουργήσετε έναν καινούργιο 

λογαριασμό χρήστη. 

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό συμπληρώστε τα στοιχεία Ψευδώνυμο ή ηλεκ. Διεύθυνση και Συνθηματικό και κάντε κλικ στην 

Σύνδεση.

TIP: 

Τσεκάρετε την επιλογή Να με 

θυμάσαι για να μην χρειάζεται να 

συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σε 

κάθε είσοδο.



Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη πληκτρολογήστε και… αποθηκεύστε το συνθηματικό σας!



Εάν δεν είστε ήδη συνδεδεμένοι, επιλέξτε Login to Enroll.



3. Αυτόνομη εκπαίδευση ή με την βοήθεια εκπαιδευτή;

Προτού ξεκινήσετε, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο επιλογών:

- Να επικοινωνήσετε με τον σύνδεσμο EcoChestnut της χώρας σας για να οργανώσετε μία συνδυασμένη 

εκπαίδευση με διαδικτυακά και δια ζώσης μαθήματα. 

- Να επιλέξετε την αυτόνομη εκπαίδευση και να ξεκινήσετε άμεσα τα διαδικτυακά μαθήματα. Μπορείτε να 

επικοινωνήσετε με τον σύνδεσμο EcoChestnut της χώρας σας οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε υποστήριξη. 

TIP: Τα μαθήματα 

EcoChestnut είναι ανοιχτής 

πρόσβασης και παρέχουν 

στους εκπαιδευόμενους μία 

ευέλικτη εκπαιδευτική 

διαδικασία. Έχετε την 

δυνατότητα να επιλέξετε 

τους τρόπους εκπαίδευσής 

σας. 



4. Τα τέσσερα μαθήματα
Παρακάτω εμφανίζονται τα τέσσερα Κεφάλαια του μαθήματος.

Μπορείτε να κάνετε κλικ στο Expand για να δείτε τα θέματα κάθε Κεφαλαίου ή στο όνομά του για να το ανοίξετε. 



5. Περιήγηση σε ένα Κεφάλαιο

Όταν εισέλθετε σε ένα Κεφάλαιο μπορείτε να περιηγηθείτε στα περιεχόμενά του από την αριστερή στήλη. 

Μπορείτε να δείτε όλα τα περιεχόμενα του τρέχοντος Κεφαλαίου και να κάνετε κλικ σε ένα θέμα.



Κάθε θέμα αποτελείται από ένα θεωρητικό σκέλος και δύο μελέτες περιπτώσεων σε μορφή εγγράφων 

pdf, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. 

Αφού τα μελετήσετε, υλοποιήστε τις προτεινόμενες δραστηριότητες. 

TIP: Εάν δεν σας αρέσει να 

διαβάζετε από την οθόνη, 

μπορείτε να κατεβάσετε τα 

έγγραφα, να τα τυπώσετε, 

και να τα διαβάσετε με την 

άνεσή σας. 



• Αφού διαβάσετε το θεωρητικό σκέλος και τις μελέτες περιπτώσεων, υλοποιήστε τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες.

• Ολοκληρώστε το Θέμα ανατρέχοντας στους χρήσιμους πόρους που παρέχονται. 

• Μπορείτε να εμβαθύνετε, μελετώντας τους συνδέσμους των πρόσθετων χρήσιμων πόρων και της 
προτεινόμενης βιβλιογραφίας. 



Μπορείτε να παρακολουθείτε την πρόοδό σας στο σύνολο του Μαθήματος από την 

μπάρα προόδου.



6. Αξιολογήστε την πρόοδό σας

✔ Σε κάθε θέμα αντιστοιχεί ένα 

τέστ για να ελέγξετε τις γνώσεις 

σας. 

✔ Κάθε τέστ αποτελείται από 10 

ερωτήσεις πολλαπλών 

απαντήσεων με μόνο μία σωστή 

απάντηση.

✔ Για να πετύχετε στο τεστ θα 

πρέπει να απαντήσετε σωστά 

τουλάχιστον τις 8 από τις 10 

ερωτήσεις. 

✔ Αφού ολοκληρώσετε το τεστ κάντε 

κλικ στο View Questions για να 

δείτε τις απαντήσεις σας. 

✔ Εάν ολοκληρώσατε με επιτυχία το 

τεστ κάντε κλικ στο Click Here to 

Continue για να συνεχίσετε.



7. Ανταλλαγές στο Forum

Εάν έχετε ερωτήσεις, ιδέες και τεχνικές που θέλετε να μοιραστείτε με τους άλλους εκπαιδευόμενους 

ή τον εκπαιδευτή σας, μπορείτε να μεταβείτε στο Forum από την αρχική σελίδα.



Μπορείτε να διαβάσετε τα παραπλήσια θέματα και να συμμετέχετε στην συζήτηση. 

Μπορείτε να ρωτήσετε ή να σχολιάσετε για το θέμα που ενδιαφέρεστε.

TIP: Κάντε κλικ στο check-

box του Notify me on 

follow-up replies via email 

για να ενημερώνεστε όταν

υπάρχουν νέες απαντήσεις 

για το συγκεκριμένο θέμα. 



Επικοινωνήστε με τον εταίρο του EcoChestnut στην χώρα σας:

• Bulgaria – DAKOM: Anelia Haradinova – haradinova@gmail.com

• France – Petra Patrimonia/Parc Naturel Regional de Corse: Matthieu Guary –
guary.matthieu@petrapatrimonia-corse.com

• Ελλάδα – Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος: Isabelle Trinquelle – itrinquelle@medcenv.org

• Portugal – Instituto Politecnico de Braganca: Albino Bento – bento@ipb.pt

• Spain – Universidad de Vigo: Maria Carpena Rodriguez – mcarpena@uvigo.es

Χρειάζεστε βοήθεια;


