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1.1 Σκοπός του εγγράφου 

 

Το παρών έγγραφο αποτελεί ένα σύντομο εγχειρίδιο την πλατφόρμας Digiskills. Περιγράφει τις 

λειτουργίες που προσφέρει και πώς λειτουργούν διάφοροι τομείς της πλατφόρμας. 
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2 Εγγραφή χρήστη 

Προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση στην πλατφόρμα θα πρέπει αρχικά να 

δημιουργήσει έναν λογαριασμό. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την 

ενέργεια “create a new account” που βρίσκεται κάτω από την φόρμα σύνδεσης. Η πλατφόρμα θα 

ζητήσει από τον χρήστη να συμπληρώσει μια φόρμα και στην συνέχεια μετά την επιτυχή 

αποστολή της φόρμας, η πλατφόρμα θα στείλει ένα email στον χρήστη για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας εγγραφής. Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί θα πρέπει να ορίσει ένα κωδικό 

πρόσβασης για τον λογαριασμό του. Η παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν την διαδικασία 

δημιουργίας λογαριασμού. 

 

 
 
Figure 1 Δημιουργία λογαριασμού 
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Figure 2 Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων 

 

 

3 Είσοδος χρήστη 

 

Ο χρήστης θα έχει την δυνατότητα να συνδεθεί στην πλατφόρμα, χρησιμοποιώντας την φόρμα 

σύνδεσης που βρίσκεται στην αρχική σελίδα. Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει πως μπορεί να 

συνδεθεί. 
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Figure 3 Φόρμα σύνδεσης 
 

 

4 Κοινότητα 

Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα, ο χρήστης θα μεταφερθεί στην κεντρική σελίδα. Σε 

αυτήν την σελίδα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα τρέχοντα δρώμενα, νέα και πρόσφατο 

περιεχόμενο. Ανάλογα τον ρόλο του χρήστη, η πλατφόρμα εμφανίζει διαφορετικές επιλογές. 

Αναλυτικότερα, ένας χρήστης με ρόλο “μεσολαβητή” μπορεί να δημιουργήσει μια καλή 

πρακτική ενώ ένας απλός εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να μόνο να τις αναγνώσει και να τις 

αναζητήσει. Τα κοινωνικά εργαλεία της πλατφόρμας είναι προσβάσιμα για όλους τους ρόλους 

της πλατφόρμας. Από το μενού “Community” οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

κοινωνικά εργαλεία που προσφέρονται. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να : 

 Διαβάσουν νέα 

 Διαβάσουν τρέχοντα ή ανερχόμενα τρέχοντα 

 Ενημερωθούν για επερχόμενα συνέδρια 

 Αναζητήσουν άλλα μέλη της πλατφόρμας 

 Διαβάσουν άρθρα 

 Κάνουν φίλους 

 

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει το μενού της κοινότητας με τις ενέργειες του που 

περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω. 
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Figure 4 Κοινωνικά εργαλεία 

 

4.1 Νέα 

Ο τομέας “News” της πλατφόρμας, παρέχει μια λίστα με νέα που έχουν ανεβάσει οι χρήστες της. 

Εάν ο χρήστης έχει δικαιώματα μπορεί να δημιουργήσει “νέα” πηγαίνοντας σε αυτόν τον τομέα 

και επιλέγοντας τον σύνδεσμο “create news” ο οποίος βρίσκεται πάνω από την λίστα. Για την 

δημιουργία ενός νέου, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την φόρμα που θα του εμφανιστεί 

και στην συνέχεια να επιλέξει την αποθήκευση για να δημοσιεύσει το καινούργιο περιεχόμενο 

όπως οι εικόνες παρακάτω παρουσιάζουν: 

 

 
Figure 5 Δημιουργία νέου 1 
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Figure 6 Δημιουργία νέου 2 

 

The same way users can create new Events and Blogs. 

4.2 Κλήσεις για συνέδρια 

Ο τομέας “Calls” παρουσιάζει τα επερχόμενα συνέδρια. Ο χρήστης μπορεί να πάρει 

περισσότερες πληροφορίες για το κάθε ένα συνέδριο πατώντας πάνω στον τίτλο του. Η λίστα 

ενημερώνεται αυτόματα καθημερινά. Η λίστα παρουσιάζει τον τίτλο του συνεδρίου μαζί με μια 

μικρή περιγραφή. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η λίστα με τα συνέδρια. 

 

 
Figure 7 μενού Calls 
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4.3 Εγγεγραμμένα μέλη 

Τα μέλη της πλατφόρμα είναι ένας τομέας όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν και να 

πραγματοποιήσουν φίλους και να συνδεθούν. Τα μέλη παρουσιάζονται σε έναν πίνακα 3x3 όπου 

το κάθε κελί περιέχει βασικές πληροφορίες για τον κάθε χρήστη. Αναλυτικότερα παρουσιάζεται 

μια εικόνα, ένα username, το πραγματικό όνομα, επίπεδο εκπαίδευσης και ένας σύνδεσμος για 

γίνει φίλος. Επίσης παρέχονται φίλτρα για την αναζήτηση μελών. Η παρακάτω εικόνα 

παρουσιάζει το τομέα με τα μέλη. 

 

 
Figure 8 Members menu 

 

4.4 Πρόσκληση σε φίλο 

Οι χρήστες μπορούν να προσκαλέσουν φίλους τους που δεν έχουν γραφτεί ακόμα στην 

πλατφόρμα χρησιμοποιώντας την ενέργεια “invite a friend”. Για να πραγματοποιηθεί αυτό οι 

χρήστες θα πρέπει να προηγηθούνε στο invite a friend μενού που βρίσκεται κάτω από το μενού 

χρήστη (User menu). Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει την διαδικασία. 
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Figure 9  Πώς να προσκαλέσετε έναν φίλο στην πλατφόρμα 

5 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 

Για την μεταφόρτωση μια καλής πρακτικής, ο χρήστης πρέπει να έχει τον ρόλο του 

“μεσολαβητή”. Η μεταφόρτωση γίνεται πηγαίνοντας στο μενού “Good Teaching Practices” και 

επιλέγοντας το υπό-μενού “Share your experience”. Για την μεταφόρτωση θα εμφανιστεί η 

φόρμα συμπλήρωσης καλής πρακτικής η οποία αποτελείται από 5 ενότητες. Οι παρακάτω 

εικόνες παρουσιάζουν την διαδικασία μεταφόρτωσης μια καλής πρακτικής. Τα απαραίτητα 

πεδία έχουν έναν κόκκινο αστερίσκο στην δεξιά μεριά τους. 

Enter the email of the person to be 

invited 

Πατήστε Send invite in 

email 
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Figure 10 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 1 
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Figure 11 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 2 
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Figure 12 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 3 

 

 
Figure 13 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 4 
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Figure 14 Μεταφόρτωση καλής πρακτικής 5 

 

6 Αναζήτηση καλών πρακτικών 

Όλοι οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν την δυνατότητα να αναζητήσουν καλές πρακτικές. Για 

την αναζήτηση, ο χρήστης θα πρέπει να πλοηγηθεί στο μενού “Good teaching practices” και από 

εκεί στο “Search”. Η πλατφόρμα παρέχει φίλτρα για την διευκόλυνση της αναζήτησης και την 

γρηγορότερη ανεύρεση της καλής πρακτικής. Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν την φόρμα 

αναζήτησης. 
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Figure 15 Αναζήτηση καλής πρακτικής 

 

7 Αξιολόγηση καλών πρακτικών 

Οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν τις καλές πρακτικές δίνοντας αστέρια ή με βάση 

προκαθορισμένων κριτηρίων αξιόλογης. Η εικόνα παρακάτω παρουσιάζει τον πίνακα για την 

αξιόλγηση μια καλής πρακτικής. 

 

 
Figure 16 Best Practices Evaluation Search 

 

Σημείωση: Οι ορισμοί των Κριτηρίων μπορεί να βρεθεί στις συχνές ερωτήσεις: 
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Figure 17 Συχνές ερωτήσεις  


