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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για να εισέλθετε στην πλατφόρµα τηλεκατάρτισης της Equal Society και να έχετε
πρόσβαση στα περιεχόµενά της πρέπει να εισάγετε το προσωπικό σας Όνοµα χρήστη
(username) και κωδικό πρόσβασης (password) στα αντίστοιχα πεδία του µενού
Είσοδος που βρίσκεται στα αριστερά της ιστοσελίδας:

Αφού πληκτρολογήσετε το όνοµα χρήστη και κωδικό σας, κάνετε κλικ στο κουµπί Είσοδος,
και πλέον έχετε πρόσβαση στα περιεχόµενα της πλατφόρµας τηλεκατάρτισης.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Στην κεντρική σελίδα της πλατφόρµας, εµφανίζονται οι κατηγορίες µαθηµάτων. Στην
παρακάτω εικόνα βλέπετε για παράδειγµα την κατηγορία µαθηµάτων «Πληροφορική Standard Level», η οποία µε την σειρά της διαχωρίζετε στις κατηγορίες µαθηµάτων
«∆ιαχείριση Αρχείων - Microsoft Windows», «Επεξεργασία Κειµένου - Microsoft
Word» κτλ.

Για να εισέλθετε στα περιεχόµενα κάποιου µαθήµατος, πολύ απλά κάνετε αριστερό κλικ
στο µάθηµα για το οποίο θέλετε να δείτε τα περιεχόµενα.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Έστω ότι θέλετε να δείτε τα περιεχόµενα του µαθήµατος «Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου &
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο – Internet Explorer & Microsoft Outlook».
Κάνετε αριστερό κλικ στο µάθηµα, και θα µεταβείτε στα περιεχόµενά του, όπως φαίνεται
και στην παρακάτω εικόνα:

Όπως βλέπετε, το κάθε µάθηµα χωρίζετε σε κεφάλαια, όπως πχ «∆ίκτυα Υπολογιστών
στο ∆ιαδίκτυο», «Περιήγηση στον Παγκόσµιο Ιστό» κτλ.
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ΕΙ∆Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Θα συναντήσετε τρία είδη περιεχοµένων:
Flash Video:
Πρόκειται για βίντεο (εικόνα και ήχος) που περιέχουν θεωρία, αλλά και πράξη, καθώς σε
ορισµένα σηµεία απαιτούνται και δικές σας (υπό καθοδήγηση) ενέργειες ώστε να
προχωρήσει παρακάτω το βίντεο.
Παράδειγµα Flash Video:

Ασκήσεις και Προπαρασκευαστικά Τεστ:
Είναι αρχεία τα οποία κατεβάζετε και τρέχετε στον υπολογιστή σας, πρόκειται για ασκήσεις
– ερωτήσεις, παρόµοιες µε αυτές που µπορεί να συναντήσετε και στις εξετάσεις.
Παράδειγµα Ασκήσεων:

Αρχεία Word:
Είναι αρχεία κειµένου, τα οποία κατεβάζετε στον υπολογιστή σας, και τα ανοίγετε µε την
εφαρµογή Microsoft Word
Παράδειγµα αρχείου Word:

FLASH VIDEO
Για την προβολή των Flash Video, απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Flash Player
στον υπολογιστή σας. Εάν δεν το έχετε ήδη εγκατεστηµένο, µπορείτε να το κατεβάσετε
δωρεάν από τον παρακάτω σύνδεσµο και να το κάνετε εγκατάσταση.
http://get.adobe.com/flashplayer/
Προβολή ενός Flash Video:
Για την προβολή κάποιου Flash Video, πολύ απλά κάνετε αριστερό κλικ πάνω του, και το
βίντεο θα προβληθεί σε ένα νέο παράθυρο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικές φορές καθυστερεί να προβληθεί το βίντεο στο νέο παράθυρο που
ανοίγει, απλά περιµένετε λίγο, το βίντεο θα προβληθεί σε λίγα δευτερόλεπτα.
Παράδειγµα:
Έστω ότι θέλετε να προβάλετε το video “Χειρισµός Εγγράφων” του κεφαλαίου
“Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής” της ενότητας “Επεξεργασία
Κειµένου - Microsoft Word”
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Αφού εισέλθετε στο µάθηµα “Επεξεργασία Κειµένου - Microsoft Word”, θα κάνετε
αριστερό κλικ στο “Χειρισµός Εγγράφων” και ένα νέο παράθυρο θα εµφανιστεί για την
προβολή του συγκεκριµένου βίντεο, όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα:

1. Από εδώ µπορείτε να κάνετε ελαχιστοποίηση, άνοιγµα σε πλήρη οθόνη ή κλείσιµο
του παραθύρου προβολής του βίντεο
2. Κάνοντας κλικ στο κόκκινο κουµπί Χ, τερµατίζετε την προβολή του βίντεο.
3. Κάνοντας κλικ στα βελάκια, µπορείτε να µεταβείτε στο προηγούµενο ή επόµενο
βήµα.
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4. Κάνοντας κλικ στα Περιεχόµενα, εµφανίζεται ένα µενού µε τα περιεχόµενα του
συγκεκριµένου βίντεο, και από εκεί µπορείτε να επιλέξετε σε ποιο σηµείο του βίντεο
θέλετε να µεταβείτε.
5. Από εδώ ελέγχετε τον ήχο, µπορείτε να κάνετε παύση, ή να επαναλάβετε το ηχητικό
µήνυµα.
6. Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Συνέχεια”, συνεχίζετε στο επόµενο βήµα του βίντεο.
Κάνοντας κλικ στο κουµπί “Συνέχεια”, µεταβαίνουµε στο επόµενο βήµα, όπως φαίνεται
στην παρακάτω εικόνα:

1. Το µπλε σκούρο πλαίσιο περιέχει την θεωρία σε κείµενο.
2. Εάν θέλετε να αποκρύψετε το πλαίσιο θεωρίας, κάνετε κλικ στο κουµπί “απόκρυψη”,
ενώ µπορείτε να το επαναφέρετε πάλι, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουµπί της
επαναφοράς.
3. Στο γαλάζιο πλαίσιο αναγράφεται η κεφαλίδα του συγκεκριµένου βήµατος του
βίντεο. Οµοίως, µπορείτε να αποκρύψετε και να επαναφέρετε πάλι το πλαίσιο
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κεφαλίδας.
4. Σε αυτό το βήµα του βίντεο, απαιτούνται και δικές σας ενέργειες, για το παράδειγµα
της παραπάνω εικόνας, πρέπει να κάνετε κλικ στο µενού “Αρχείο”.
5. Αφού κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες, µπορείτε να κάνετε κλικ στο κουµπί
“Συνέχεια” για να µεταβείτε στο επόµενο βήµα. Εάν δεν ολοκληρώσετε τις
απαιτούµενες ενέργειες και πατήσετε το κουµπί “Συνέχεια”, θα εµφανιστεί µήνυµα
που σας ενηµερώνει ότι πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε κάποια ενέργεια.
6. Εναλλακτικά, µπορείτε να προχωρήσετε στο επόµενο βήµα, κάνοντας κλικ στο
αντίστοιχο κουµπάκι (σας υπενθυµίζουµε, ότι µπορείτε και από το µενού
“Περιεχόµενα” να µεταβείτε σε επόµενο ή προηγούµενο βήµα του βίντεο).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο παράθυρο που προβάλει το βίντεο, µπορείτε να κάνετε Zoom In πατώντας
στο πληκτρολόγιο CTRL και + , ενώ αντίστοιχα µπορείτε να κάνετε Zoom Out πατώντας
στο πληκτρολόγιο CTRL και - .
Αυτό µπορεί να σας βοηθήσει στο να προβάλετε το βίντεο στην καλύτερη δυνατή ανάλυση
για την οθόνη του υπολογιστή σας.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ
‘Όπως αναφέραµε και παραπάνω, πρόκειται για ασκήσεις – ερωτήσεις παρόµοιες µε αυτές
που µπορεί να συναντήσετε και στις εξετάσεις. Είναι αρχεία τα οποία πρέπει πρώτα να
«κατεβάσετε» στον υπολογιστή σας, και στη συνέχεια να τα εκτελέσετε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εκτελεστούνε οι ασκήσεις αυτές, πρέπει πρώτα να εγκαταστήσετε στον
υπολογιστή σας το πρόγραµµα “SetupStandardVideo” που θα βρείτε στο CD που θα σας
δοθεί.
Παράδειγµα:

Έστω ότι θέλετε να εκτελέσετε την «Πρώτη Άσκηση Μαθήµατος» του κεφαλαίου
«Βασικές Λειτουργίες και Περιβάλλον Εφαρµογής» του µαθήµατος «Επεξεργασία
Κειµένου - Microsoft Word»
Κάνοντας λοιπόν κλικ στο «Πρώτη Άσκηση Μαθήµατος», θα εµφανιστεί το παράθυρο
λήψης αρχείου, στο οποίο διαλέγετε «Αποθήκευση»
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Μόλις πατήσετε «Αποθήκευση» θα εµφανιστεί το παράθυρο «Αποθήκευση ως», στο οποίο
επιλέγετε την τοποθεσία στην οποία θέλετε να αποθηκευτεί το συγκεκριµένο αρχείο
άσκησης.
Για παράδειγµα, µπορείτε να το αποθηκεύσετε στην επιφάνεια εργασίας, όπως βλέπετε και
στην παρακάτω εικόνα.
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Αφού πατήσετε «Αποθήκευση», µετά από λίγα δευτερόλεπτα, εµφανίζεται ένα παράθυρο
που σας ενηµερώνει ότι ολοκληρώθηκε η λήψη του αρχείου.

Τώρα πλέον µπορείτε να πατήσετε «Εκτέλεση» ή εναλλακτικά, να κλείσετε το παράθυρο
και να εκτελέσετε το αρχείο της άσκησης από την τοποθεσία στην οποία το αποθηκεύσατε
(πχ από την επιφάνεια εργασίας), κάνοντας διπλό κλικ πάνω του (για το παράδειγµά µας,
το αρχείο το αποθηκεύσαµε στην επιφάνεια εργασίας, εποµένως το βρίσκουµε εκεί, και το
εκτελούµε κάνοντάς του διπλό κλικ). Έτσι, δεν χρειάζεται κάθε φορά να αποθηκεύετε το
αρχείο της άσκησης για να το εκτελέσετε, αφού ήδη θα το έχετε αποθηκευµένο στον
υπολογιστή σας, θα το εκτελείτε από την τοποθεσία στην οποία το έχετε αποθηκευµένο.

ΑΡΧΕΙΑ WORD
Είναι αρχεία κειµένου, µπορείτε να τα αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας και να τα
ανοίξετε µε την εφαρµογή Microsoft Word.
Παράδειγµα:
Έστω ότι θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο «ΘΕΩΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ INTERNET», που
βρίσκεται στο µάθηµα «Υπηρεσίες ∆ιαδικτύου & Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο - Internet
Explorer & Microsoft Outlook».
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Κάνετε αριστερό κλικ, και εµφανίζετε το παράθυρο λήψης αρχείου, όπως φαίνεται και στην
παρακάτω εικόνα

Από το παράθυρο αυτό, µπορείτε να επιλέξετε είτε να ανοίξετε το αρχείο, είτε να το
αποθηκεύσετε σε κάποια τοποθεσία και να το ανοίξετε αργότερα από εκεί.
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