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1. Συνδέσεις στο online πρόγραμμα

To online πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε οργανισμό ή άτομο θα ήθελε να το παρα-
κολουθήσει στον παρακάτω σύνδεσμο: http://opened.unir.net/portal. Μπορείτε επίσης να έχετε 
πρόσβαση στο πρόγραμμα από την ιστοσελίδα του COMANITY όπως και από το COMANITY 
Hub.
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2. Εγγραφή

Είναι αναγκαίο να κάνετε εγγραφή προκειμέ-
νου να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα. Έχου-
με δημιουργήσει μία διαδικασία γρήγορης εγ-
γραφής έτσι ώστε να μπορέσετε να εγγραφείτε 
εύκολα μέσα από τα πιστοποιητικά της Google.

Για να εγγραφείτε, μόλις εισέλθετε στην 
Ανοικτή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του  UNIR 
ακολουθείστε τον παραπάνω σύνδεσμο (ή 
μέσω της ιστοσελίδας του COMANITY ή του 
Hub) πατήστε το κόκκινο εικονίδιο: Εγγραφή 
μέσω Google.

Στην συνέχεια θα σας ζητηθεί να επιλέξετε 
ποιο λογαριασμό της Google θα θέλατε να 
χρησιμοποιήσετε για να έχετε πρόσβαση στην 
πλατφόρμα OpenEd. Κάντε click στην επιλογή 
που προτιμάτε. 

Tο επόμενο βήμα είναι να αναγνωρίσετε 
την πολιτική για τα προσωπικά δεδομένα 
(privacy policy) του UNIR, που αφορά τον 
τρόπο διαχείρισης των δεδομένων από τους 
εκπαιδευόμενου του προγράμματος Comanity. 
Παρακαλούμε διαβάστε τα προσεκτικά και 
δώστε την συναίνεση σας προκειμένου να 
προχωρήσετε κάνοντας  click στο Δέχομαι 
(Accept).

Access the ONLINE COURSE

https://comanity-project.eu/training-programme
https://kt.unir.net/comanity/curso/?lang=en
https://kt.unir.net/comanity/curso/?lang=en
http://opened.unir.net/portal
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3. Προσωποποίηση

Κάνοντας click στο Λογαριασμό σας (Account) 
αριστερά στο μενού μπορείτε να διαμορφώσετε 
τα στοιχεία του λογαριασμού σας όπως θέλετε.  

Κάνοντας click στην Αλλαγή Στοιχείων  (Modify 
details) μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας 
(password).

Κάνοντας click στο Προφίλ (Profile) αριστερά 
στο μενού, μπορείτε να δώσετε περισσότερες 
πληροφορίες για σας (φωτογραφία, βασικές 
πληροφορίες κλπ.).

Μπορείτε να επιλέξετε το Πρόγραμμα 
COMANITY ως αγαπημένη ιστοσελίδα ώστε 
να εμφανίζεται πάντα στην κορυφή του Μενού 
σας. Για να το επιτύχετε θα πρέπει να κάνετε 
click στις Προτιμήσεις (Preferences) αριστερά 
menu και στην συνέχεια click στα Sites, σημει-
ώστε (tick) το πρόγραμμα COMANITY στην λί-
στα με τα project (στη γλώσσα που προτιμάτε) 
και στην συνέχεια κάντε Ενημέρωση των προ-
τιμήσεων (Update).
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4. Πρόσβαση στο Πρόγραμμα COMANITY

Μόλις εγγραφείτε, θα αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Ανοικτής Εκπαίδευσης του UNIR 
(Open Education platform), όπου διατίθεται ένας σημαντικός αριθμός Προγραμμάτων Ανοικτής 
Πρόσβασης (Open Courses). Μπορείτε ελεύθερα να πλοηγθείτε σε αυτά και κάνοντας click στο 
Join να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πρόγραμμα COMANITY. Tο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε 
Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά. Επομένως κάντε Click για να συνδεθείτε στη γλώσσα 
που προτιμάτε.
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5. Πώς να συμμετέχετε στο πρόγραμμα

Μόλις συνδεθείτε στο πρόγραμμα, θα μεταφερθείτε στο Home page.

Από εκεί μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο (δείτε αριστερά στο Menu):

 • Ανασκόπηση (Overview): προσφέρει ανασκόπηση του προγράμματος και σύνδεση με τον 
Οδηγό Εκπαίδευσης.

 • Περιεχόμενο (Content): προσφέρει πρόσβαση σε όλες τις θεματικές ενότητες.
 • Forum: προσφέρει πρόσβαση στο forum της ομάδας σας. Ο μέντορας σας ή ο συντονιστής θα 

διαχειρίζεται το forum, μέσα από προσκλήσεις για συμμετοχή σε συζήτηση.
 • E-mail: σας επιτρέπει να έχετε επαφή με τα άλλα μέλη της ομάδας και το μέντορα.
 • Πρόοδος (Progress): καταγράφει την πρόοδο που κάνετε στο πρόγραμμα.
 • Εργασίες (Assignments): αποθηκεύει τις εργασίες που σας έχει ζητηθεί να καταθέσετε στο 

πλαίσιο των δραστηριοτήτων κάθε θεματικής ενότητας. Σε κάθε θεματική ενότητα προβλέπεται 
ένας αριθμός δραστηριοτήτων ορισμένες εκ των οποίων θα πρέπει να καταθέσετε ως εργασίες. 

 • Test και quizzes: στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα πρέπει να κάνετε ένα τεστ αυτό-
αξιολόγησης για να αποτιμήσετε τι έχετε μάθει. Τα τεστ είναι πολλαπλών επιλογή και μόνο 
μία απάντηση είναι σωστή. Μετά την κατάθεση των τεστ, θα μπορείτε να δείτε εάν έχετε 
απαντήσει σωστά ή όχι και ποια είναι η σωστή απάντηση.

 • Πηγές (Resources): εκεί μπορεί να αποθηκεύσετε και να μοιραστείτε με τους άλλους 
εκπαιδευόμενους τις πηγές που θα θέλατε (αρχεία, links, web sites), ανά κατηγορία σύμφωνα 
με τη Θεματική Ενότητα ή τον Τομέα Ικανοτήτων. Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση 
στις πηγές και θα μπορούν να αναρτούν ή να διαγράφουν υλικό.

 • Dropbox: αφορά τον προσωπικό σας χώρο όπου μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία στα οποία 
μόνο εσείς θα έχετε πρόσβαση.

Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα σχετικό με την χρήση του προγράμματος, ένα helpdesk είναι 
διαθέσιμο (μόνο στα Αγγλικά) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: transfer.ict@unir.net.
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Από την επιλογή Περιεχόμενο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των θεματικών ενοτήτων 
του προγράμματος COMANITY.

Μόλις επιλέξετε τη θεματική σας ενότητα, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο του...



...και να κάνετε τις δραστηριότητες.

6. Πώς να υποβάλετε μία δραστηριότητα

Προκειμένου να υποβάλετε μία δραστηριότητα ή μία εργασία, κάντε click σε μία δραστηριότητα 
για να δείτε τις οδηγίες. Στην ίδια σελίδα, εάν είναι δυνατόν μπορείτε να κάνετε μία προσθήκη 
(attachment) ή ένα κείμενο στο text box, και στην συνέχεια να το υποβάλετε. Μετά την προσθήκη 
και όταν ο μέντορας δώσει ανατροφοδότηση, οι συμμετέχοντες θα δουν πως έχει αξιολογηθεί η 
δραστηριότητα τους και θα έχουν πρόσβαση στις παρατηρήσεις της αξιολόγησης τους.
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7. Αλληλεπίδραση με τους μέντορες

Θα μπορείτε να αλληλεπιδράτε με τον μέντορα σας μέσω email, κάνοντας click στο email button 
στο μενού.

8. Πώς μπορείς να κάνεις ένα test και να πάρεις feedback

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας θα πρέπει να κάνεις ένα τεστ αυτό-αξιολόγησης που θα σε 
βοηθήσει να ελέγξεις τι έχεις μάθει. Μόλις επιλέξεις το τεστ, κάνε click στο Έναρξη Αξιολόγησης 
(Begin Assessment) για να αρχίσεις.

Τα Tests είναι πολλαπλών επιλογών και υπάρχει μόνο μία σωστή απάντηση. 

Μόλις καταθέσεις το τεστ, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μία έκθεση ανατροφοδότησης όπου και 
μπορεί να δεις εάν έχεις απαντήσει σωστά ή όχι.
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Μόλις επιλέξετε την απάντηση σας, κάντε click στο επόμενο (next) προκειμένου να προχωρήσετε 
στην επόμενη ερώτηση. Μην ξεχάσετε να σώσετε τις απαντήσεις σας σε περίπτωση που θα θέλατε 
να συνεχίσετε το τεστ αργότερα. 

Μόλις απαντήσετε την τελευταία ερώτηση, κάντε click στο κατάθεση για βαθμολόγηση (submit 
for grading).

Για να δείτε το feedback στο ερωτηματολόγιο σας, στο επόμενο παράθυρο κάντε click στο Συνέχεια 
(Continue).
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Τότε θα έχετε πρόσβαση σε μία σειρά από Εργασίες (Assignments) και στο τέλος των ερωτήσεων 
θα δείτε τη λίστα με τις εργασίες που έχετε ήδη υποβάλλει.

Κάνοντας κλικ στο Feedback θα μπορείτε να δείτε πως τα πήγατε στο τεστ (σωστές και λάθος 
απαντήσεις).



www.comanity-project.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 592182-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Το πρόγραμμα COMANIT Y  είναι ένα διακρατικό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Erasmus+ ΚΑ3 «Υποστήριξη για Αλλαγή Πολιτικής – Κοινωνική Ένταξη μέσα 
από την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και τη Νεολαία». Υλοποιείται με την 
συνεργασία 9 εταίρων από 8 Ευρωπαϊκές χώρες και υλοποιείται για μία 
περίοδο 24 μηνών από το Δεκέμβριο του 2017 έως το Νοέμβριο του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
admin@arcola-research.co.uk.

Περισσότερα για το έργο θα μάθετε εδώ:

Συνεργαζόμενοι φορείς

https://comanity-project.eu/
mailto:admin%40arcola-research.co.uk?subject=
https://www.arcola-research.co.uk/
https://www.comune.perugia.it/pagine/notizie-per-i-giovani
http://www.documenta.es/index.php/en/
https://www.kethea.gr/
https://en.unir.net/
http://www.borgorete.it/
http://lllplatform.eu/
http://www.dockout.org.uk/
http://www.mind2innovate.org/

