
Εγχειρίδιο για τους 
εκπαιδευόμενους

Μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε 
την πλατφόρμα του 

Harbor Heritage Story Telling!

Αριθμός έργου: 2019-1-FR01-KA204-063017 
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα έκδοση εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα, και η
Επιτροπή δεν φέρει καμμία ευθύνη για την οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.



Θέματα της 
παρουσίασης
1. Ζητείστε 

την φόρμα ταυτοποίησης

2. Αποκτήστε πρόσβαση στην 
πλατφόρμα

3. Εγγραφή

4. Ο πίνακας ελέγχου (dashboard)

5. Ρυθμίσεις του προσωπικού σας 
λογαριασμού 

6. Το μενού των μαθημάτων

7. Έναρξη της εκπαίδευσης

8. Πρόοδος με τον δικό σας ρυθμό

9. Κατάλογος

10. Ανταλλάξτε απόψεις με άλλους 
εκπαιδευόμενους!

11. Βεβαίωση παρακολούθησης



Ζητείστε 
την φόρμα 

ταυτοποίησης

Μεταβείτε στο http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/ και συμπληρώστε τα 
στοιχεία σας. Αφού υποβάλετε την φόρμα (Υποβολή), εντός εικοσιτεσσάρων ωρών θα 
λάβετε μέσω email μία πρόσκληση ώστε να εγγραφείτε (Register) και να 
δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό, αποκτώντας έτσι πρόσβαση στην 
πλατφόρμα. 

Προσοχή: Αν δεν εμφανιστεί το σχετικό email ελέγξτε 
τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam)!

http://harbor-heritage.eu/en/e-learning-platform/


Αποκτήστε 
πρόσβαση στην 
πλατφόρμα
Για να εγγραφείτε (Register) και 
να αποκτήσετε πρόσβαση στην 
πλατφόρμα, μόλις λάβετε το 
email κάντε κλικ στο Πρόσβαση 
στον λογαριασμό μου (Access 
my space).



Εγγραφή

• Συμπληρώστε το email σας, 
ορίστε έναν μυστικό κωδικό 
(Password) και κάντε κλικ 
στην Επιβεβαίωση (Validate),
προκειμένου να 
δημιουργήσετε τον 
λογαριασμό σας. Προσθέστε 
τον σύνδεσμο στην λωρίδα 
των favorites.



Ο πίνακας ελέγχου (dashboard)

Εδώ θα βρείτε όλη την εκπαιδευτική ύλη την 
οποία παρακολουθείτε ή σκοπεύετε να 
παρακολουθήσετε. Μπορείτε επίσης να 

προσθέσετε δικούς σας εξωτερικούς πόρους. 

Κάντε κλικ εδώ οποιαδήποτε 
στιγμή για να μεταβείτε στο δικό 

σας dashboard.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον κατάλογο με 
όλη την ύλη αυτοεκπαίδευσης. Πρόκειται για 

μία βιβλιοθήκη στην οποία βρίσκεται 
καταχωρισμένο το σύνολο της εκπαιδευτικής 

ύλης. 

Εάν έχετε εγγραφεί στην 
δια ζώσης εκπαίδευση (ή 

μέσω τηλεδιάσκεψης), εδώ 
θα βρείτε ένα ημερολόγιο 

με τις ημερομηνίες των 
συνεδριών. 

Εδώ μπορείτε να 
ανταλλάσσετε 
απόψεις με τους 
συνεκπαιδευόμενούς 
σας όπως κάνετε στα 
κοινωνικά δίκτυα. Θα 
έχετε την δυνατότητα 
να επιλέξετε την δική 
σας ομάδα με την 
οποία θα επικοινωνείτε 
(Camp - μία ομάδα που 
έχει οριστεί από τον 
εκπαιδευτή, 
διαχειριστή). 



Ο πίνακας ελέγχου (dashboard)

Από εδώ μπορείτε 
να επικοινωνήσετε 
με τον εκπρόσωπο 

της πλατφόρμας 
όταν έχετε κάποια 

απορία. 

Εδώ θα βρείτε τα δύο πιο πρόσφατα μαθήματα 
που παρακολουθήσατε. Συγκεκριμένα, αυτά που 

ξεκινήσατε ή αυτά τα οποία δηλώσατε. 

Η πλατφόρμα, σας επιτρέπει να 
προσθέσετε κάποιους από τους 
αγαπημένους σας ιστότοπους. 

Περισσότερες πληροφορίες 
στον σύνδεσμο.



Ρυθμίσεις του 
προσωπικού σας  
λογαριασμού 
και έξοδος

Κάντε κλικ σε αυτό το μενού 
για να μεταβείτε στις 
ρυθμίσεις του προσωπικού 
σας λογαριασμού αλλά και για 
να εξέλθετε από την 
πλατφόρμα. 

Κάντε κλικ εδώ για να 
αποσυνδεθείτε (Log out) από την 
πλατφόρμα.

Προσωπικός λογαριασμός: Από εδώ 
μπορείτε να προσωποποιήσετε τον 
λογαριασμό σας. Κάντε κλικ στο μολυβάκι 
πάνω δεξιά για να μεταβείτε στο μενού 
τροποποιήσεων. 

Ρυθμίσεις: Από εδώ μπορείτε να 
επιλέξετε:
- Την γλώσσα της πλατφόρμας 

(Αγγλικά, Γαλλικά)
- Την γλώσσα των μαθημάτων 

(Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά, Κροατικά)

- Έναν καινούργιο μυστικό κωδικό! 

Εφαρμογές: Εδώ μπορείτε να 
προσθέσετε τους δικούς σας 
συνδέσμους. Κάντε κλικ στο Add a link
για να προσθέσετε τους συνδέσμους 
που επιθυμείτε. 

Εδώ βρίσκεται το ιστορικό 
των μαθημάτων που 
παρακολουθήσατε. 



Το μενού των μαθημάτων

Από το βασικό μενού, κάντε κλικ Τα 
μαθήματά μου (My courses). Στην 
συνέχεια κάντε κλικ στο εικονίδιο 
play για να μεταβείτε στο μάθημα. Η 
πλατφόρμα θα καταγράφει αυτόματα 
την πρόοδό σας. 



Έναρξη της εκπαίδευσης

Κάντε κλικ στην 
Έναρξη (Start). Αυτό το 

Μάθημα έχει 5 
Κεφάλαια.



Πρόοδος με τον δικό σας ρυθμό

Αυτό σημαίνει πως εμπεδώσατε αυτήν την δραστηριότητα. Μία μικρή 
πράσινη κουκίδα θα εμφανιστεί στο όνομα της δραστηριότητας στον 
πτυσσόμενο κατάλογο, αριστερά. 
Αυτό είναι σημαντικό καθώς θα εμφανίζει την πρόοδό  σας στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με άλλα λόγια, αν κάνετε κλικ στο Next αντί για 
το Ολοκλήρωσα αυτήν την δραστηριότητα. Πάμε στην επόμενη!  (I 
completed this activity. Onto the next!), η ένδειξη της προόδου σας δεν 
θα μεταβληθεί. 

Κάντε κλικ εδώ για να 
επιστρέψετε στην 

προηγούμενη (previous)
δραστηριότητα.

Κάντε κλικ εδώ για να 
μεταβείτε στην 
επόμενη (Next) 

δραστηριότητα. .



Κατάλογος

Κάντε κλικ στον 
Κατάλογο (Catalogue) 

για να δείτε όλα τα 
μαθήματα. 



Ανταλλάξτε απόψεις με άλλους εκπαιδευόμενους!

Συζητήστε με άλλους 
εκπαιδευόμενους, αλλά 
και με εκπαιδευτές, σε 
ομαδικές ή ατομικές 

συζητήσεις. 



Αξιολογείστε τις νέες σας ικανότητες

• Εάν επιλέξετε να 
εκπαιδευτείτε αυτόνομα, 
μπορείτε να 
αξιολογείσετε τις νέες 
σας γνώσεις μέσα από 
ερωτηματολόγια που θα 
βρείτε στο τέλος κάθε 
Μαθήματος. 



Validate your new competences

• Εάν συμμετέχετε σε δια 
ζώσης ή μεικτή εκπαίδευση 
ρωτήστε τον εκπαιδευτή 
σας για την διαδικασία 
Πιστοποίησης. 
Μπορείτε να 
συμβουλευτείτε το Πλαίσιο 
Ικανοτήτων (Competency 
framework ) για να 
ενημερωθείτε για τα 
αναμενόμενα εκπαιδευτικά 
αποτελέσματα. 

http://harbor-heritage.eu/wp-content/uploads/2022/06/Competences-framework_Final_ENG.pdf


Χρειάζεστε βοήθεια

Επικοινωνείστε με τον εταίρο του έργου HHST στην χώρα σας:

• Γαλλία – OT Bastia: Jean-Jacques Ristorcelli - jj.ristorcelli@bastia-tourisme.corsica

• Γαλλία – Petra Patrimonia Corsica: Rémi Bellia - contact@petrapatrimonia-corse.com

• Ιταλία – MEDORO: Giacomo Giusto - giacomo.giusto@medoroscarl.eu

• Κροατία – Prokultura: Vesna Bulić - bulicv@gmail.com

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

• Ελλάδα - I.M.T.I.I.E: Νικόλαος Μέλιος - meliosni@otenet.gr
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