
 

 

Πώς να χρησιμοποιήσετε την εκπαιδευτική πλατφόρμα του mindtheDATA 

1. Δομή της online εκπαιδευτικής πλατφόρμας 

Η διεύθυνση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας είναι https://training.mindthedata-project.eu/ (Εικόνα 

1). 

Από την εισαγωγική σελίδα, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν σύντομες βοηθητικές οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης και χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού ("ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ"). 

Έχουν επίσης πρόσβαση και στο έγγραφο (εγχειρίδιο) ("ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ"). 

 

 

Εικόνα 1: η εισαγωγική σελίδα της εκπαιδευτικής πλατφόρμας   



 

1.1. Πρόσβαση και εγγραφή 

 

Για εγγραφή και πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο της πλατφόρμας, ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: 

1. Κλικ στο κουμπί "ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ" (κίτρινο κουμπί στη μεσαία δεξιά πλευρά της 

εισαγωγικής σελίδας - βλ. Εικόνα 1). 

2. Τότε ανοίγει μια νέα σελίδα με τη δομή των ενοτήτων (στο αριστερό μενού). Βλέπε Εικόνα 2. 

 

 

Εικόνα 2: Βήμα 2: Η σελίδα με το menu 

 

1. Πατήστε για “εγγραφή” (εικόνα 3) 

 

Εικόνα 3: Πατήστε για εγγραφή 

  

 



 

2. Επιλέξτε Σύνδεση στο τέλος της σελίδας σύνδεσης (Εικόνα 4)  

 

Εικόνα 4: Επιλέξτε Σύνδεση 

3. Επιλέξτε  όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης και επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης 

που χρησιμοποιήσατε. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δώδεκα 

χαρακτήρες. Για να ισχυροποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, χρησιμοποιήστε κεφαλαία 

και πεζά γράμματα, αριθμούς και σύμβολα όπως: ! "? $% ^ &). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο 

κουμπί "Εγγραφή" (Εικόνα 5). 

 

 

Εικόνα 5: Η σελίδα εισαγωγής στοιχείων για εγγραφή 

 

 



 

4. Θα λάβετε ένα αυτόματο email επιβεβαίωσης (Εικόνα 6). Θα πρέπει να κάνετε κλικ στο 

δεύτερο σύνδεσμο που θα βρείτε στο κυρίως σώμα του email (Εικόνα 6).

  

Εικόνα 6: email επιβεβαίωσης εγγραφής  

 

5. Γράψτε ξανά το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε επιλέξει (Εικόνα 7)  

 

Εικόνα 7: Εισαγωγή ονόματος χρήστη και κωδικός πρόσβασης  

 

  



 

1.2. Περιήγηση στο εκπαιδευτικό υλικό 

Με την είσοδό σας, θα έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό του έργου. Επιλέξτε από το αριστερό 

menu τα «Μαθήματα» για να δείτε το υλικό.  

 

 

Εικόνα 8: Η σελίδα για τα Μαθήματα 

 

Τότε θα εμφανιστεί η εικόνα με τα εκπαιδευτικά μαθήματα την οποία θα πρέπει να πατήσετε για να 

προχωρήσετε. (Εικόνα 9)  

 

 

Εικόνα 9: Η εικόνα για τα Μαθήματα 

 

 



 

Στη συνέχεια ανοίγει η σελίδα των Μαθημάτων (Εικόνα 10). Σε αυτή τη σελίδα, στην κορυφή, 

εμφανίζονται οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την πορεία σας στην εκπαιδευτική πλατφόρμα 

(Εικόνα 10): π.χ. αριθμός μαθημάτων, τεστ και διάρκεια. Πατήστε “Συνέχεια”. 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Η σελίδα με το μενού των μαθημάτων  

Θα μεταβείτε στην εισαγωγική σελίδα τους μαθήματος (Εικόνα 11) 

 

 



 

 

Εικόνα 11: Εισαγωγική Σελίδα 

Στο τέλος κάθε σελίδας μαθήματος βρίσκεται το κουμπί ολοκλήρωσης. Όταν θα πατήσετε αυτό το 

κουμπί, εμφανίζεται ένα πλαίσιο επιβεβαίωσης με το οποίο ο εκπαιδευόμενος καλείται να 

επιβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε το μάθημα. Στη συνέχεια η πορεία της εκπαίδευσης ανανεώνεται και 

στην μπάρα προόδου, στα δεξιά της σελίδας.  

 

  

Εικόνα 12: Το κουμπί για την Ολοκλήρωση μαθήματος  

Μπορείτε να κρύψετε το μενού με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, 

πατώντας το κίτρινο βελάκι. (Εικόνα 13).  



 

 

 

Εικόνα 13:Πώς να κρύψετε το μενού  

Έχετε δύο διαφορετικούς τρόπους για να πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα. Είτε από το μενού, είτε 

πατώντας Επόμενο και Προηγούμενο (όπως θα δείτε στην εικόνα παρακάτω, στο τέλος κάθε 

σελίδας μαθήματος 

 

1.3. Δοκιμασίες αξιολόγησης 

Στο τέλος κάθε διδακτικής ενότητας, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αυτό-αξιολογηθούν μέσω 2 

δοκιμασιών αξιολόγησης. Πατήστε Έναρξη για να ξεκινήσετε την κάθε δοκιμασία (Εικόνα 14) 

 

Εικόνα 14: Δοκιμασία αξιολόγησης 

 

 



 

Κάθε δοκιμασία αξιολόγησης περιέχει συγκεκριμένο αριθμό ερωτήσεων ο οποίος και διευκρινίζεται 

(Εικόνα 15). Μόλις επιλεχθεί η σωστή απάντηση από τις προτεινόμενες απαντήσεις, ο χρήστης 

μπορεί να προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση. 

Αφού ολοκληρωθούν όλες οι ερωτήσεις, απαντώντας σε κάθε ερώτηση και επιλέγοντας να πάτε 

στην επόμενη, εμφανίζεται το κουμπί "Ολοκληρώστε τη Δοκιμασία", και στη συνέχεια εμφανίζεται 

μήνυμα επιβεβαίωσης υποβολής της δοκιμασίας (Εικόνα 15). 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15: Ολοκλήρωση της δοκιμασίας  

 

Εικόνα 16: Περιήγηση στη δοκιμασία αξιολόγησης 

Μετά την ολοκλήρωση, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα (Εικόνα 17). Ο εκπαιδευόμενος μπορεί 

να επιλέξει είτε να ελέγξει σωστές και λανθασμένες απαντήσεις, είτε να κάνει ξανά το τεστ. 



 

 

 

Εικόνα 17: Επανάληψη ή αναφορά δοκιμασίας αξιολόγησης 


