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Σκοπός του εγχειριδίου  
Οι οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης BRACKET που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του προγράμματος BRACKET (Προωθώντας μια καινούργια και καινοτόμα 

εκπαιδευτική προσέγγιση στις τεχνολογίες αιχμής BRACKET, αρ. 2018-1-HR01-KA202-047493) 

είναι ένα σύνολο συστάσεων σχετικά με την τεχνική ανάπτυξη και χρήση της διαδικτυακής 

πλατφόρμας. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη χρηστικότητα της πλατφόρμας, αλλά 

και τις πληροφορίες για όλα τα στοιχεία και τις ενότητες της. Υποστηρίζοντας τις περιγραφές 

σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο είναι δοσμένα οπτικά ώστε να διευκολύνουν την κατανόηση και 

χρήση των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσετε μέσα στην πλατφόρμα. Οι οδηγίες 

συντάχθηκαν με γνώμονα τόσο τους επαγγελματίες όσο και κάθε ενήλικα χρήστη, επομένως οι 

οδηγίες που παρέχονται αφορούν τα δύο αναφερόμενα. 

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας BRACKET e-learning  

 

A. Εισαγωγή στα κεφάλαια του BRACKET e-learning  

 

Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης BRACKET σχεδιάστηκε για να παρέχει εκπαιδευτικό υλικό 

σχετικό με τις τεχνολογίες αιχμής που επιτρέπουν την ενίσχυση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Περιλαμβάνει πέντε μονάδες: 

Ενότητα 1 – Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Αιχμής 

Επιτυχής ολοκλήρωση της Ενότητας 1 προσμετρά 0,5  ECVET βαθμούς. 

Ενότητα 2 – Νανοτεχνολογία 

Επιτυχής ολοκλήρωση της Ενότητας 2 προσμετρά 0,9  ECVET βαθμούς. 

Ενότητα 3 – Βιοτεχνολογία  

Επιτυχής ολοκλήρωση της Ενότητας 3 προσμετρά 1,2  ECVET βαθμούς. 

Ενότητα 4 – Προηγμένα Υλικά  

Επιτυχής ολοκλήρωση της Ενότητας 4 προσμετρά 1,0  ECVET βαθμούς. 

Ενότητα 5 – Καινοτομία ως αναφορά τις Τεχνολογίες Αιχμής  

Επιτυχής ολοκλήρωση της Ενότητας 5 προσμετρά 0,8  ECVET βαθμούς. 

 

Αποφασίστηκε ότι  1 ECVET point = 25 ώρες συνολικής εκμάθησης  

Εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν 5  Ενότητες επιτυχώς θα αποκτούν 4,5 ECVET βαθμούς. 



 
 
 
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης 

και οι ιδιαιτερότητες των ομάδων στόχων αναλύθηκαν προσεκτικά (λαμβάνοντας υπόψη τους 

μαθητές, εργαζόμενους από τεχνολογικές βιομηχανίες και επιχειρηματίες με στόχο να 

εστιάσουν στο επάγγελμά τους την τεχνολογική καινοτομία και έρευνα). Θεωρήθηκε επίσης ότι 

όχι μόνο οι επαγγελματίες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα, αλλά και οι ενήλικες 

που διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών ικανοτήτων. Ως αποτέλεσμα, η ηλεκτρονική 

μάθηση έχει παραδοθεί με τρόπο που να απλοποιεί τη συμμετοχή σε όλους τους διαθέσιμους 

τομείς της πλατφόρμας από οποιονδήποτε χρήστη. Επιπλέον, το περιεχόμενο είναι διαθέσιμο 

σε διάφορες γλώσσες όπως: Αγγλικά, Κροατικά, Ελληνικά, Λετονικά, Πολωνικά, Σλοβενικά και 

Ισπανικά. 

Για πρόσβαση στην πλατφόρμα, μεταβείτε στη διεύθυνση https://bracket.erasmus.site/mooc/ 

Μπορείτε επίσης να συνεχίσετε στην πλατφόρμα μέσω του συνδέσμου BRACKET E-LEARNING 

στον ιστότοπο του έργου. 

Οι παρακάτω οδηγίες θα εισαγάγουν όλες τις ενότητες της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, 

που περιγράφουν πώς να επωφεληθείτε από όλες τις λειτουργίες. 

B. BRACKET e-learning οδηγίες χρήσης πλατφόρμας 
 

Περιοχές διαθέσιμες χωρίς εγγραφή 
Μόλις μπείτε στη διεύθυνση https://bracket.erasmus.site/mooc/ θα δείτε μερικές ενότητες 

από τις οποίες μπορείτε ήδη να επωφεληθείτε. Η πρώτη ενότητα που μπορεί να σας ενδιαφέρει 

είναι το πεδίο «Καλώς ήλθατε» όπου αυτές οι οδηγίες για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

μάθησης BRACKET είναι διαθέσιμες για λήψη. 

 

 

Η κυρίως σελίδα επίσης περιλαμβάνει εισαγωγικά βίντεο για κάθε μία από τις 5 εκπαιδευτικές 

ενότητες. 

https://bracket.erasmus.site/


 
 
 

 

 

Ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό είναι διαθέσιμο μετά την εγγραφή.  

 

Δημιουργείστε λογαριασμό  
 

Εάν είστε νέος χρήστης (a new user), πιέστε στη «Δημιουργία νέου λογαριασμού» (Create a 

new account) στο πεδίο εισόδου. 

 



 
 
 
 

Πριν συνεχίσετε, θα πρέπει να συμφωνήσετε με την Πολιτική απορρήτου του BRACKET 

επιλέγοντας το πλαίσιο «Συμφωνώ με την Πολιτική απορρήτου του BRACKET» και μετά το 

κουμπί «Next». 

 

 

 

Μόλις αποδεχτείτε την Πολιτική απορρήτου του BRACKET, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το 

όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και ορισμένες πρόσθετες πληροφορίες: 

Διεύθυνση email, Όνομα και επώνυμο. Το Όνομα και το Επώνυμο που θα συμπεριλάβετε θα 

είναι τα προσωπικά στοιχεία που θα εμφανίζονται στα πιστοποιητικά του μαθήματος. 

 



 
 
 
 

 

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, πρέπει να επιβεβαιώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου σας. Θα λάβετε ένα email με έναν σύνδεσμο ενεργοποίησης στη διεύθυνση 

email που καταχωρίσατε κατά την εγγραφή. Όταν κάνετε κλικ σε αυτό, ο λογαριασμός σας θα 

ενεργοποιηθεί. Εάν δεν λάβετε email εγγραφής, ελέγξτε το φάκελο ανεπιθύμητης 

αλληλογραφίας (spam). 

Όταν κάνετε κλικ στο σύνδεσμο ενεργοποίησης, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα: 

 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός σας έχει δημιουργηθεί με επιτυχία. 

 

Είσοδος 
 

Αν έχετε ήδη λογαριασμό, μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης 

βάζοντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας στο πεδίο  ‘Login’  και πιέζοντας  ‘Log in’. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα  

 
Μετά την είσοδο σας έχετε πρόσβαση στην κεντρική οθόνη όπου επιπρόσθετα με τα 

περιεχόμενα που έχετε ήδη δει πριν την είσοδο σας, στο κάτω μέρος της σελίδας βρίσκεται η 

λίστα με τα διαθέσιμα μαθήματα π.χ. :   

 

 

Κάντε κλικ στο μάθημα που σας ενδιαφέρει και ξεκινήστε να μαθαίνετε. Μπορείτε επίσης να 

επιλέξετε περισσότερα από ένα μαθήματα, εάν θέλετε να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική 

μάθηση σε περισσότερες από μία γλώσσες. 

Μέσα στα ηλεκτρονικά μαθήματα  

 
Καλώς ήλθατε στο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης BRACKET που σχετίζεται με τις τεχνολογίες 

αιχμής, συγκεκριμένα τη νανοτεχνολογία, τη βιοτεχνολογία και τα προηγμένα υλικά. 

Ακολουθήστε το ηλεκτρονικό μάθημα και ελέγξτε τις γνώσεις που λάβατε στο τέλος κάθε 

εκπαιδευτικού κεφαλαίου και στην τελική αξιολόγηση. Αποκτήστε τα πιστοποιητικά BRACKET. 

Καλή επιτυχία! 

Όπως γνωρίζετε ήδη η ηλεκτρονική εκπαίδευση περιλαμβάνει 5 ενότητες και κάθε μία από τις 

ενότητες έχει την ίδια δομή. Μια ενότητα ξεκινά με τα βίντεο Εισαγωγής, Πρόλογο, Εισαγωγή 

και Μαθησιακά αποτελέσματα. 

Εάν το ενδιαφέρον σας έχει ενεργοποιηθεί, μπορείτε να εξερευνήσετε τους θησαυρούς της 

συγκεκριμένης ενότητας και να συνεχίσετε την εκπαίδευση κάνοντας κλικ στην επιλογή 

"Προβολή περιεχομένου" (‘View Content’). 

 



 
 
 

 

 

Όταν συνεχίσετε μέσω του κουμπιού "Προβολή περιεχομένου"(‘View Content’), θα 

μεταφερθείτε σε μια νέα σελίδα με τις πρόσθετες διαθέσιμες δραστηριότητες, το ίδιο για κάθε 

μονάδα. 

 

 

 

Στην πρώτη δραστηριότητα, θα συνεχίσετε στο κυρίως εκπαιδευτικό περιεχόμενο, που είναι 

χωρισμένο σε θέματα, συμπεριλαμβανομένων των μαθησιακών αποτελεσμάτων και μιας 

λίστας βιβλιογραφίας στο τέλος. Υπάρχει ένα μενού του περιεχομένου του κεφαλαίου για τη 

δική σας ευκολία στη δεξιά πλευρά της οθόνης. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Μπορείτε να επιστρέψετε ή να μεταβείτε σε άλλα σημεία του κεφαλαίου είτε χρησιμοποιώντας 

τα μπλε βέλη "πίσω" - "επόμενα" είτε μέσω του μενού. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στις 

άλλες δραστηριότητες της μονάδας μέσω της πλοήγησης στην επάνω οθόνη. 

 

 

 

 

Εκτός από το κύριο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, διατίθεται μια υποστηρικτική παρουσίαση την 

οποία μπορείτε να επιλέξετε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ή να το δείτε online. 



 
 
 
 

 

Εάν αποφασίσετε να δείτε την παρουσίαση υποστήριξης στο διαδίκτυο, θα ανοίξει σε νέο 

παράθυρο και θα μοιάζει παρόμοια με αυτό: 

 

 

Κάθε μονάδα περιλαμβάνει επίσης ερωτήσεις κατανόησης που εξυπηρετούν το σκοπό της 

ανασκόπησης. 

 



 
 
 
 

 

Δεν θα δείτε απαραιτήτως τις ίδιες ερωτήσεις σε κάθε προσπάθεια αφού αυτές επιλέγονται 

από ένα σύνολο ερωτήσεων σχετικά με τα θέματα της ενότητας. Ο τύπος των ερωτήσεων 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, Σωστό ή Λάθος,   επιλογή και ομαδοποίηση ή πολλαπλών 

επιλογών. Εδώ είναι ένα παράδειγμα από την Ενότητα 1: 

 

 

Εάν ενδιαφέρεστε για τη λήψη πιστοποιητικού, θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε με επιτυχία την 

αξιολόγηση του κεφαλαίου, η οποία είναι διαθέσιμη στο τέλος της λίστας δραστηριοτήτων του 

κεφαλαίου. 

 

 



 
 
 
Έχετε 2 προσπάθειες σε κάθε αξιολόγηση. Αφού υποβάλετε τις 

απαντήσεις σας, μπορείτε να ελέγξετε τις σωστές και εσφαλμένες, με σχόλια και βαθμολογία. 

 

 

Με βαθμολογία τουλάχιστον 70%, το σύστημα θα εκδώσει εξατομικευμένο πιστοποιητικό με 

τα δεδομένα που συμπεριλάβατε στο προφίλ σας. Δείγμα πιστοποιητικού: 

 

 

 

Τελική αξιολόγηση  

Στο τέλος του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης υπάρχει η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικού 

για την ολοκλήρωση ολόκληρης της εκπαίδευσης, δηλαδή και των 5 κεφαλαίων. Ομοίως, όπως 

και με τα πιστοποιητικά ενός κεφαλαίου, είναι δυνατές 2 προσπάθειες, το όριο επιτυχίας 

παραμένει 70% και οι πληροφορίες που παρέχονται στο προφίλ του λογαριασμού σας θα 

τοποθετηθούν στο πιστοποιητικό. Η διαφορά είναι στον αριθμό των ερωτήσεων, οι οποίες 

προέρχονται επίσης από μια θεματική ομάδα ερωτήσεων, αλλά είναι συνολικά 48, ελέγχοντας 

τις γνώσεις που αποκτήθηκαν και στις 5 ενότητες. Παραδείγματα ερωτήσεων: 



 
 
 
 

 

 

 

Εάν επιτύχετε τουλάχιστον 70% στην Τελική Αξιολόγηση, θα εκδοθεί ένα Τελικό Πιστοποιητικό. 

Το επίπεδο επάρκειας στα θέματα που αξιολογούνται παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 

ΙΚΑΝΟ Επιτυγχάνοντας  85%-100%  βαθμολογία στην τελική 
αξιολόγηση  

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ Επιτυγχάνοντας  70%-84% βαθμολογία στην τελική 
αξιολόγηση  

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Επιτυγχάνοντας  χαμηλότερα από 70%  βαθμολογία στην 
τελική αξιολόγηση  

 

Αυτό είναι ένα παράδειγμα του Πιστοποιητικού BRACKET που εκδόθηκε μετά την επιτυχή 

ολοκλήρωση της Τελικής Αξιολόγησης: 



 
 
 

 

 

 

Παραμένοντας στις λειτουργείες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης  
➢ Φόρουμ: εδώ μπορείτε να μοιραστείτε βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε θέματα  

των μαθημάτων. Το φόρουμ είναι διαθέσιμο μέσω της γραμμής μενού στην αριστερή 

πλευρά της οθόνης και στην κορυφή οποιασδήποτε άλλης σελίδας μέσα στο μάθημα 

e-learning 



 
 
 
 

 Επιλέξτε μεταξύ των προκαθορισμένων θεμάτων ή προσθέστε ένα νέο θέμα. 

 

 

➢ Το κύριο μενού, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης, 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα κουμπιά με χρονολογική σειρά: 

- Αρχική σελίδα, που είναι η σελίδα προορισμού του μαθήματος e-learning μετά τη 

σύνδεση. 

- Πίνακας ελέγχου, ο οποίος εμφανίζει τα μαθήματα που επισκεφτήκατε πρόσφατα 

και τη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων (σε ποιες γλώσσες). 

- Ημερολόγιο, ένα πρόσθετο εργαλείο όπου μπορείτε να επισημάνετε διαφορετικά 

συμβάντα που σχεδιάζετε ή σχετίζονται με αυτό το μάθημα. 

- Ιδιωτικά αρχεία, μια ενότητα όπου μπορείτε να ανεβάσετε τα δικά σας αρχεία 

σχετικά με το θέμα του μαθήματος για να διατηρήσετε τα πάντα σε ένα μέρος. 

- Τα μαθήματά μου, το μέρος όπου μπορείτε να δείτε όλα τα διαθέσιμα μαθήματα και 

αν θέλετε να κάνετε ένα «γρήγορο άλμα» στην ηλεκτρονική μάθηση σε διαφορετική 

γλώσσα. 



 
 
 

 

 

➢ Το προφίλ σας, που βρίσκεται στη δεξιά γωνία της οθόνης αφού κάνετε κλικ στο μπλε 

«βέλος». Εδώ μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα σας, ειδικά για λόγους 

πιστοποίησης. 

➢  Προτιμήσεις ειδοποιήσεων, οι οποίες μπορούν να προσαρμοστούν αφού κάνετε κλικ 

στο εικονίδιο ενός μαύρου «κουδουνιού». Μπορείτε να αποφασίσετε να λάβετε 

ειδοποίηση για παράδειγμα εάν εμφανιστούν νέες δημοσιεύσεις στο φόρουμ 

➢  Τα μηνύματα, αντιπροσωπεύονται από το εικονίδιο ενός μαύρου «σύννεφου 

συνομιλίας» μπορούν να σταλούν σε διαφορετικούς συνδεδεμένους χρήστες ή σε 

ιδιωτικές ομάδες χρηστών 

 

 

Καλή Επιτυχία! 

 

Αυτές είναι όλες οι σχετικές πληροφορίες. Εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις, επικοινωνήστε με 

τους συνεργάτες του έργου, οι οποίοι θα χαρούν να σας βοηθήσουν. 

 

https://bracket.erasmus.site/partners/

